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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În prezent, când șomajul și consecințele sociale ale crizei financiare și cele ale măsurilor 
noastre de austeritate sunt mai dramatice ca niciodată și ne amenință cetățenii cu sărăcia și 
excluderea socială profundă și pe termen lung, trebuie să facem astfel încât propunerile 
noastre legislative să ușureze în mod real viața cetățenilor noștri și trebuie, de asemenea, să 
garantăm că acestea sunt accesibile tuturor, indiferent de naționalitate sau de mediul social din 
care provin.

În prezent, în Uniunea Europeană există 24,5 de milioane de șomeri, adică 10,2% din cetățenii 
de vârstă activă, iar tinerii se confruntă cu o rată șocantă a șomajului de peste 22,4% sau chiar 
mai mare (aproape 50% în câteva state membre)1. Prin urmare, trebuie făcut tot posibilul 
pentru a oferi posibilități și sprijin acelor sectoare care arată potențial de creștere. În 
sectoarele culturale și creative, se poate detecta cu ușurință această capacitate clară de creștere 
și dezvoltare, deoarece „între 2000 și 2007, ocuparea forței de muncă din aceste sectoare a 
crescut cu o medie de 3,5% pe an, comparat cu 1% în ansamblul economiei UE-27”2. În 2008, 
aceste sectoare au reprezentat 4,5 % din PIB-ul total european și au ocupat aproximativ 3,8% 
din forța de muncă; în plus, acestea au un efect pozitiv, dinamizant asupra celorlalte sectoare, 
precum turismul, IT-ul, educația etc.

Programul „Europa creativă” (Programul) este un alt program-cadru care ar putea să aducă 
progrese importante în viața operatorilor industriilor creative și culturale, însă doar în 
condițiile în care este bine reglementat și dacă răspunde nevoilor și provocărilor sectoarelor și 
ale tuturor operatorilor săi. 

Cu toate acestea, sectoarele culturale și creative sunt la fel de eterogene și diverse ca și 
ansamblul UE. Propunerea Comisiei Europene menționează deja faptul că sectoarele culturale 
și creative din UE sunt fragmentate pe criterii naționale și lingvistice; cu toate acestea, nu 
putem ignora faptul că există și alte diferențe în ce privește șansele operatorilor de a iniția și 
de a-și continua activitățile. În unele state membre care au o capacitate mai scăzută de 
producție, putere de cumpărare și capacitate de sponsorizare limitate, situația sectoarelor 
culturale și creative este mult mai dificilă; prin urmare, raportoarea pentru aviz propune să se 
depună eforturi speciale cu privire la aceste țări pentru a promova potențialul sectoarelor 
culturale și creative de a ajunge la clienți.

Alt factor de care trebuie ținut seama este sarcina solicitantă a operatorilor care aparțin 
grupurilor dezavantajate social (precum persoanele cu dizabilități, persoanele care provin din 
diferite grupuri minoritare etc.) de a accede la program și la finanțare în general. Raportoarea 
pentru aviz ar dori să sublinieze că drepturile culturale ale acestor persoane trebuie să fie 
protejate și promovate. 

Trebuie adăugat și un alt aspect, mai exact importanța microîntreprinderilor. Conform datelor 
Comisiei Europene, 99% din toate întreprinderile UE sunt IMM-uri, iar 90% dintre acestea 
sunt microîntreprinderi (au mai puțin de zece angajați, angajând de fapt, în medie, cinci 
                                               
1 Comunicat de presa al Eurostat, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Comunicat de presă al Comisiei Europene, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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persoane). Aceste microîntreprinderi angajează 53% din forța de muncă din Europa; prin 
urmare, ele sunt esențiale pentru economiile noastre. Microîntreprinderile joacă, de asemenea, 
un rol important în sectoarele culturale și creative; prin urmare, este de o importanță 
primordială să garantăm că programul nostru este avantajos pentru ele. 

Nici tinerii operatori nu trebuie neglijați; este esențial ca aceștia să obțină cât mai mult ajutor 
și încurajare pentru a crea, a conduce și a ajuta întreprinderile și organizațiile lor să 
dobândească, pe cât posibil, un caracter internațional.

Pentru a consolida competitivitatea sectoarelor culturale și creative, cu scopul de a face din 
UE2020 o realitate, programul ar trebui să sprijine funcționarea acestora la nivel 
transnațional, asigurându-le competențele de comunicare și de antreprenoriat necesare în acest 
context și ar trebui să promoveze, de asemenea, disponibilitatea formărilor în domeniul 
gestiunii, al afacerilor și al antreprenoriatului, special concepute pentru profesioniștii din 
aceste sectoare, pentru a le consolida autonomia financiară și a face ca activitățile lor să fie 
durabile.

În vederea realizării unor progrese importante în aceste sectoare, trebuie asigurate coerența și 
complementaritatea generală a programului cu alte surse pertinente de finanțare ale UE, 
precum FSE, Programul UE pentru schimbări sociale și inovare, FEDR etc..

Ca și în cazul altor programe, monitorizarea și evaluarea sunt de o importanță vitală; prin 
urmare, instituirea unui set de indicatori bine întemeiați este esențială. Pentru a avea o 
imagine mai detaliată a situației și a schimbării sectoarelor (produsă de program), nu este 
nevoie doar de date cu privire la rata ocupării forței de muncă și a PIB-ului, ci și de cifre cu 
privire la schimbările din cadrul sectoarelor din punct de vedere al sustenabilității activității 
operatorilor și cu privire la accesibilitatea la program a operatorilor dezavantajați din punct de 
vedere social. În plus, în ceea ce privește obiectivul întăririi capacității financiare a sectoarelor 
culturale și creative, nu ar trebui monitorizat și evaluat doar volumul împrumuturilor acordate 
în cadrul facilității financiare, ci și numărul beneficiarilor financiari ce provin din țările care 
beneficiază de fonduri de coeziune și aparțin grupurilor dezavantajate din punct de vedere 
social care beneficiază de facilitatea de finanțare.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură 
și educație, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
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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.

Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora, luând în 
considerare, după caz, condițiile necesare 
competitivității. În acest sens, Uniunea, 
atunci când este necesar, sprijină și 
completează acțiunile statelor membre care 
au ca scop atât respectarea, cât și 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea sectoarelor 
culturale și creative europene pentru a le 
ajuta să contribuie la dezvoltarea socială 
și economică și facilitarea adaptării la 
transformările industriale, în special prin 
formarea profesională inițială sau 
continuă.

Amendamentul 2

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 stabilește obiectivele 
pentru activitățile viitoare ale Uniunii 
Europene în sectoarele culturale și creative. 
Aceasta are drept scop promovarea 
diversității culturale și a dialogului 
intercultural, mobilitatea profesioniștilor, 
protejarea și promovarea drepturilor 
culturale ale persoanelor aparținând 
minorităților și ale persoanelor 
marginalizate social, promovarea culturii 
în calitate de catalizator al creativității și 
integrării sociale în cadrul Strategiei 2020 
a UE pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și promovarea 
culturii drept element esențial al relațiilor 
internaționale ale Uniunii
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

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 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 și indivizilor. În această 
privință, Convenția stabilește că ar trebui 
acordată o atenție corespunzătoare 
diverselor grupuri sociale, inclusiv 
persoanelor care aparțin minorităților.

Amendamentul 4

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. Totuși, 
se cuvine să se țină seama și de faptul că 
există sectoare culturale și creative la 
nivel regional a căror acoperire nu 
coincide întotdeauna cu frontierele 
naționale și lingvistice ale statelor 
membre, precum și de fragmentarea 
sectoarelor culturale și creative în ceea ce 
privește șansele lor de a se prezenta 
publicului larg. În ceea ce privește 
diferențele naționale, faptul că situația 
sectoarelor culturale și creative este mult 
mai dificilă în anumite state membre cu o 
capacitate de producție mai scăzută, 
putere de cumpărare și capacitate de 
sponsorizare limitate, nu poate fi 
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ignorată; prin urmare, ar trebui depuse 
eforturi de a promova potențialul 
sectoarelor culturale și creative de a 
ajunge la clienți. 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 sociale și – în consecință – la 
o selecție limitată pentru consumatori.

Amendamentul 5

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. Ea asigură un acces mai ușor 
la bunurile culturale și permite 
consolidarea relațiilor interculturale.
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.
Operatorii din mediile sociale 
dezavantajate întâmpină dificultăți în a 
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îndeplini aceste noi cerințe; de aceea, ar 
trebui să li se acorde o atenție deosebită în 
acest domeniu.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 7

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 

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
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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.

membre în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
educației, al ocupării forței de muncă, al 
cercetării și inovării, al politicii sociale, al 
politicii de coeziune și industriale, al 
turismului și al relațiilor externe.

Amendamentul 8

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 
obiectivele și indicatorii cantitativi și 
calitativi măsurabili, realizabili, relevanți și 
cu termene precise stabilite în prezentul 
regulament. Ar trebui transmise și 
prezentate rapoarte anuale Parlamentului 
European.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În contextul aplicării programului, 
este important să se monitorizeze calitatea 
locurilor de muncă create în sectoarele
culturale și creative, ținând seama de 
faptul că aceste sectoare sunt adesea 
caracterizate prin relații de muncă 
nesigure și instabile.

Amendamentul 10
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Propunere de regulament
Considerentul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Implementarea programului ar 
trebui să fie însoțită de un dialog cu toate 
părțile interesate din sectoarele culturale 
și creative, inclusiv cu actorii din 
societatea civilă și din sectorul
necomercial.

Amendamentul 11

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 intercultural
și impactul activităților care vor completa 
programele naționale, internaționale 
precum și alte programe ale Uniunii;

Amendamentul 12

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 
lingvistică restrânsă, precum și de 
operatorii care provin din grupurile 
dezavantajate.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b
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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 sectoarelor culturale și 
creative, a competitivității și a aspectelor 
acestora referitoare la integrarea socială,
cu scopul de a le permite să participe la 
dezvoltarea socială și economică 
europeană și de a promova o creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – 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 de a 
funcționa la nivel transnațional, printre 
altele prin echiparea operatorilor cu 
competențele de comunicare și 
antreprenoriale necesare în acest context;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – 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 autonomiei și capacității 
financiare a sectoarelor culturale și 
creative, în special a 
microîntreprinderilor, a întreprinderilor 
mici și mijlocii și a organizațiilor precum 
și a operatorilor publici, fără caracter 
comercial și dezavantajați din punct de 
vederi social, promovarea disponibilității 
unor programe de formare în domeniul 
gestiunii, al afacerilor și al 
antreprenoriatului special concepute 
pentru profesioniștii din sectoarele 
culturale și creative și dezvoltarea 
programelor existente în materie de 
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educație, cum ar fi învățarea pe tot 
parcursul vieții, Erasmus etc.;

Amendamentul 16

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, asociații și fundații, în 
conformitate cu recomandarea Comisiei 
nr. 2003/361 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Proiect de rezoluție legislativă 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, întreprinderile mici și 
mijlocii și pentru organizațiile din 
sectoarele culturale și creative europene, 
acordând o atenție deosebită tinerilor 
operatori și operatorilor proveniți din 
grupurile dezavantajate din punct de 
vedere social;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbul transnațional de experiență și (a) schimbul transnațional de experiență și 
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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;

know-how cu privire la noi modele de 
afaceri, modele de integrare socială, 
programe de formare, activități de învățare 
reciprocă și colaborarea în rețea între 
operatorii culturali și factorii de decizie în 
ceea ce privește evoluția sectoarelor 
culturale și creative;

Amendamentul 19

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 
la nivel național și regional;

Amendamentul 20

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;

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

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinirea acțiunii culturale și a 
participării artiștilor la activitățile de 
integrare socială;

Amendamentul 22
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinirea creativității și 
experimentării la operatorii culturali, 
indiferent de mărimea organizației în 
cauză;

Amendamentul 23

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 în vederea 
consolidării operatorilor europeni și a 
rețelelor culturale internaționale pentru 
facilitarea accesului la oportunitățile 
profesionale, la formarea profesională 
continuă și la mobilitatea operatorilor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii
europene;

(b) sprijinirea circulației transnaționale a 
operelor și produselor culturale și artistice
europene;

Amendamentul 25

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 

(c) sprijinirea consolidării publicului și a 
accesului la cultură pentru toți ca mijloc 
de stimulare a interesului pentru producțiile 
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producțiile culturale europene. culturale europene.

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – 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 sectoriale sau 
trans-sectoriale, acordându-se o atenție 
specială operatorilor dezavantajați din 
punct de vedere social;

Amendamentul 27

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 care 
oferă o platformă de promovare europeană 
pentru dezvoltarea noilor talente și 
facilitarea mobilității artiștilor și 
producțiilor. Artiștii trebuie să poată să își 
exercite drepturile în mod eficient, fără 
nicio discriminare, în special în materie 
de protecție socială, drepturi la șomaj sau 
la pensie, oricare ar fi țara din UE în care 
aceștia își desfășoară activitatea;

Amendamentul 28

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, 
acordându-se o atenție specială 
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operatorilor dezavantajați din punct de 
vedere social;

Amendamentul 29

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) facilitarea accesului la manifestări 
comerciale, piețe profesionale și cursuri de 
formare din domeniul audiovizualului și la 
acțiuni de formare continuă, precum și 
utilizarea de instrumente comerciale 
online, atât în interiorul, cât și în afara 
Europei;

Amendamentul 30

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 de sprijin care prezintă și 
promovează diversitatea producțiilor 
audiovizuale europene, în special 
diversitatea lor lingvistică, prin furnizarea 
de suport pentru traducere, dublaj și 
subtitrare;

Amendamentul 31

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 de sprijin care au ca scop 
îmbunătățirea cunoștințelor și a interesului 
publicului față de natura diversă și 
complexă a societăților;
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijin pentru introducerea unei 
tehnologii ajutătoare în centrele culturale 
și educaționale cu scopul de a lărgi 
accesul la cultură, educație și formare 
profesională pentru persoanelor cu 
deficiențe de auz sau de văz;

Amendamentul 33

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 culturii, al educației, al ocupării 
forței de muncă, al afacerilor sociale, al 
sănătății, al cercetării și inovării, al 
industriei, al întreprinderilor, al 
comerțului, al turismului, al justiției și 
dezvoltării;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte surse de finanțare relevante ale UE 
în domeniul culturii și media, în special 
Fondul social european, Fondul European 
de Dezvoltare Regională, programele de 
cercetare și inovare, precum și 
instrumentele financiare referitoare la 
justiție și cetățenie, programele de 
cooperare externă și instrumentele de 
preaderare. În special, în ceea ce privește 
punerea în aplicare, va fi important să se 

(b) alte surse de finanțare relevante ale UE 
în domeniul culturii și media, în special 
Fondul social european, Programul 
Uniunii Europene pentru schimbare 
socială și inovare (în special instrumentul 
de microfinanțare Progres), Fondul 
European de Dezvoltare Regională, 
programele de cercetare și inovare, precum 
și instrumentele financiare referitoare la 
justiție și cetățenie, programele de 
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asigure sinergiile între program și 
strategiile naționale și regionale de 
specializare inteligentă.

cooperare externă și instrumentele de 
preaderare. În special, în ceea ce privește 
punerea în aplicare, va fi important să se 
asigure sinergiile între program și 
strategiile naționale și regionale de 
specializare inteligentă.

Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimbări în cadrul sectoarelor  în ce 
privește sustenabilitatea diferiților 
operatori;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– schimbări în cadrul sectoarelor  în ce 
privește accesul la program al 
operatorilor dezavantajați din punct de 
vedere social;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– internaționalizarea operatorilor culturali 
și numărul de parteneriate transnaționale 
înființate;

– diversificarea, internaționalizarea și 
mobilitatea operatorilor culturali și 
numărul de parteneriate transnaționale 
înființate;
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– numărul beneficiarilor finali proveniți 
din statele membre cu o capacitate 
scăzută de producție, putere de cumpărare 
redusă și capacitate de sponsorizare 
limitată etc.;

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3 – liniuța 3 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– numărul beneficiarilor finali 
aparținând grupurilor dezavantajate din 
punct de vedere social, care beneficiază de 
facilitatea financiară;

Amendamentul 40

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 
și favorabilă incluziunii. Aceasta ia în 

(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 
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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.

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.
Raportul extern de evaluare este transmis 
și prezentat în cadrul Parlamentului 
European.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia instituie un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie al Uniunii Europene 
pentru întreprinderile mici și mijlocii. 
Sprijinul financiar furnizat prin acest 
mecanism este destinat întreprinderilor 
mici și mijlocii și organizațiilor care 
funcționează în sectoarele culturale și 
creative.

Comisia instituie un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie al Uniunii Europene 
pentru microîntreprinderi, întreprinderile 
mici și mijlocii. Sprijinul financiar furnizat 
prin acest mecanism este destinat 
microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 
și mijlocii și organizațiilor care 
funcționează în sectoarele culturale și 
creative.
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