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Изменение 29
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие
и същевременно гарантира 
осигуряването на условията, 
необходими за 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 
предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на
конкурентоспособността на
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие.
В това отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 
предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на 
европейските сектори на културата и 
творчеството като носители на 
социално и икономическо развитие, 
както и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

Or. fr

Изменение 30
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
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Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие
и същевременно гарантира 
осигуряването на условията, 
необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 
предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие. 
Той също така възлага на Съюза 
мисията да гарантира осигуряването на 
условията, необходими за 
конкурентоспособността на 
промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 
предприемат за зачитане и насърчаване
на културното и езиковото 
многообразие, засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

Or. en

Изменение 31
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие 
и същевременно гарантира 
осигуряването на условията, 
необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие 
и същевременно гарантира 
осигуряването0020на условията, 
необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 



AM\903862BG.doc 5/22 PE491.020v01-00

BG

предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение, 
първоначално или продължаващо.

Or. fr

Изменение 32
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейската програма за култура в 
глобализиращия се свят, одобрена от 
Съвета в резолюция от 16 ноември 
2007 г., определя целите за бъдещите 
дейности на Европейския съюз в 
секторите на културата и творчеството.
Тя има за цел поощряване на 
културното многообразие и 
междукултурния диалог и насърчаване 
на културата като стимул за творческата 
дейност при осигуряването на растеж и 
заетост, а също и като жизненоважен 
елемент в международните отношения 
на Съюза.

(3) Европейската програма за култура в 
глобализиращия се свят, одобрена от 
Съвета в резолюция от 16 ноември 
2007 г., определя целите за бъдещите 
дейности на Европейския съюз в 
секторите на културата и творчеството.
Тя има за цел поощряване на 
културното многообразие и 
междукултурния диалог и насърчаване 
на културата като стимул за творческата 
дейност в рамката на стратегията от 
Лисабон за осигуряването на растеж и 
заетост, а също и като жизненоважен 
елемент в международните отношения 
на Съюза.

Or. en

Изменение 33
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Европейската програма за култура в 
глобализиращия се свят, одобрена от 
Съвета в резолюция от 16 ноември 
2007 г., определя целите за бъдещите 
дейности на Европейския съюз в 
секторите на културата и творчеството. 
Тя има за цел поощряване на 
културното многообразие и 
междукултурния диалог и насърчаване 
на културата като стимул за творческата 
дейност при осигуряването на растеж и 
заетост, а също и като жизненоважен 
елемент в международните отношения 
на Съюза.

(3) Европейската програма за култура в 
глобализиращия се свят, одобрена от 
Съвета в резолюция от 16 ноември 
2007 г., определя целите за бъдещите 
дейности на Европейския съюз в 
секторите на културата и творчеството. 
Тя има за цел поощряване на 
културното многообразие и 
междукултурния диалог и 
мобилността на специалистите и 
насърчаване на културата като стимул 
за творческата дейност в рамката на 
стратегията за осигуряването на 
растеж и заетост, а също и като връзка 
за социално приобщаване и
жизненоважен елемент в 
международните отношения на Съюза.

Or. fr

Изменение 34
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради своята същност 
европейските сектори на културата и 
творчеството са вътрешно раздробени 
по езиков и национален признак. От  
една страна тази разпокъсаност 
обогатява културното пространство и го 
превръща в независима културна среда, 
в която се откроява самобитността на 
различните културни традиции, 
формиращи многообразието на нашето 
европейско наследство. От друга страна 
разпокъсаността води до ограничено и 
неоптимално транснационално 
движение на културните и творческите 
произведения и на операторите в 

(10) Поради своята същност 
европейските сектори на културата и 
творчеството са вътрешно раздробени 
по езиков и национален признак.
Въпреки това трябва също така да се 
взема предвид фактът, че на 
регионално и местно равнище 
съществуват сектори на културата и 
творчеството, чийто обхват не 
съвпада винаги с националните и 
езиковите граници на държавите 
членки. От една страна, тази 
разпокъсаност обогатява културното 
пространство и го превръща в 
независима културна среда, в която се 
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рамките на Съюза и извън него, до 
географски неравновесия, а вследствие 
на това — до ограничен избор за 
потребителя.

откроява самобитността на различните 
културни традиции, формиращи 
многообразието на нашето европейско 
наследство. От друга страна,
разпокъсаността води до ограничено и 
неоптимално транснационално 
движение на културните и творческите 
произведения и на операторите в 
рамките на Съюза и извън него, до 
географски неравновесия, а вследствие 
на това — до ограничен избор за 
потребителя.

Or. it

Изменение 35
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Преминаването към цифрови 
технологии оказва силно въздействие 
върху начина, по който културните 
произведения се създават, 
разпространяват, стигат до потребителя, 
потребяват се и се реализират 
икономически. Тези промени са 
източник на огромни възможности за 
европейските сектори на културата и 
творчеството. По-ниските разходи за 
разпространение, новите канали за 
разпространение и новите възможности 
за заемане на пазарни ниши са сред 
начините за улесняване на пазарния 
достъп и за разрастване на 
разпространението в световен мащаб. С 
цел оползотворяване на тези 
възможности и приспособяване към 
навлизащите цифрови технологии и 
глобализацията, в секторите на 
културата и творчеството са 
необходими нови умения и по-широк 
достъп до финансиране с оглед 

(11) Преминаването към цифрови 
технологии оказва силно въздействие 
върху начина, по който културните 
произведения се създават, 
разпространяват, стигат до потребителя, 
потребяват се и се реализират 
икономически. То гарантира лесен 
достъп до културните произведения и 
укрепване на междукултурните 
връзки. Тези промени са източник на 
огромни възможности за европейските 
сектори на културата и творчеството. 
По-ниските разходи за разпространение, 
новите канали за разпространение и 
новите възможности за заемане на 
пазарни ниши са сред начините за 
улесняване на пазарния достъп и за 
разрастване на разпространението в 
световен мащаб. С цел оползотворяване 
на тези възможности и приспособяване 
към навлизащите цифрови технологии и 
глобализацията, в секторите на 
културата и творчеството са 
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обновяване на техническото 
оборудване, разработване на нови 
методи за производство и 
разпространение и адаптиране на 
стопанските модели.

необходими нови умения и по-широк 
достъп до финансиране с оглед 
обновяване на техническото 
оборудване, разработване на нови 
методи за производство и 
разпространение и адаптиране на 
стопанските модели.

Or. hu

Изменение 36
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности, растеж, разрастване, 
поддържане на конкурентоспособността 
или развиване на дейността в 
международен план. Докато това 
предизвикателство стои по принцип 
пред МСП, положението е значително 
утежнено в областта на културата и 
творчеството поради нематериалния 
характер на много от активите в тези 
сектори, естеството на дейността им, 
свързано с уникално сътворяване на 
прототипи, липсата на готовност за 
инвестиране на операторите в 
секторите, както и недостатъчна 
готовност за реално влагане на капитал 
от страна на инвестиращите финансови 
институции.

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително НПО 
или асоциациите, малките и средните 
предприятия (МСП) и 
микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности, растеж, разрастване, 
поддържане на конкурентоспособността 
или развиване на дейността в 
международен план. Докато това 
предизвикателство стои по принцип 
пред МСП, положението е значително 
утежнено в областта на културата и 
творчеството поради нематериалния 
характер на много от активите в тези 
сектори, естеството на дейността им, 
свързано с уникално сътворяване на 
прототипи, липсата на готовност за 
инвестиране на операторите в 
секторите, както и недостатъчна 
готовност за реално влагане на капитал 
от страна на инвестиращите финансови 
институции.

Or. fr
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Изменение 37
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите в процес на 
присъединяване, държавите кандидатки 
и потенциалните държави кандидатки, 
ползващи се от предприсъединителна 
стратегия, могат да участват в
програмата в съответствие с общите 
принципи и общите условия и 
процедури за участие на тези държави в 
програми на Съюза, установени в 
съответните рамкови споразумения, 
решенията на Съвета за асоцииране или 
други подобни споразумения; 
държавите от ЕАСТ, които са страни по 
Споразумението за ЕИП, както и 
държавите от европейската зона на 
съседство могат да участват в
програмата в съответствие с 
процедурите, определени въз основа на 
рамковите споразумения с тези 
държави, които предвиждат тяхното 
участие в програмите на Европейския 
съюз. Участието на Конфедерация 
Швейцария е предмет на специални 
споразумения с тази държава.

(17) за държавите в процес на 
присъединяване, държавите кандидатки 
и потенциалните държави кандидатки, 
ползващи се от предприсъединителна 
стратегия, следва да е възможно да 
бъде отворена програмата в 
съответствие с общите принципи и 
общите условия и процедури за участие 
на тези държави в програми на Съюза, 
установени в съответните рамкови 
споразумения, решенията на Съвета за 
асоцииране или други подобни 
споразумения; за държавите от ЕАСТ, 
които са страни по Споразумението за 
ЕИП, както и държавите от 
европейската зона на съседство следва 
също да е възможно да бъде отворена 
за участие програмата в съответствие с 
процедурите, определени въз основа на 
рамковите споразумения с тези 
държави, които предвиждат тяхното 
участие в програмите на Европейския 
съюз. Участието на Конфедерация 
Швейцария би следвало да бъде
предмет на специални споразумения с 
тази държава.

Or. it

Изменение 38
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 18



PE491.020v01-00 10/22 AM\903862BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Програмата следва да бъде 
отворена също и за действия за 
двустранно или многостранно 
сътрудничество с други държави, които 
не са членки на ЕС, въз основа на 
допълнителни средства за участие, 
които следва да бъдат определени.

(18) Програмата следва да е възможно 
да бъде отворена също и за действия за 
двустранно или многостранно 
сътрудничество с други държави, които 
не са членки на Съюза, въз основа на 
допълнителни средства за участие, 
които следва да бъдат определени.

Or. it

Изменение 39
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Необходимо е да се гарантира 
европейската добавена стойност на 
всички действия по програмата, 
допълване по отношение на дейностите 
на държавите членки, както и 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора и с други дейности на Съюза, 
по-специално в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите, промишлената политика и 
политиката на сближаване, туризма и 
външните отношения.

(20) Необходимо е да се гарантира 
европейската добавена стойност на 
всички действия по програмата, 
допълване по отношение на дейностите 
на държавите членки, както и 
съответствие с член 167, параграф 4 от 
Договора и с други дейности на Съюза, 
по-специално в областта на 
образованието, научните изследвания и 
иновациите, социалната политика, 
промишлената политика и политиката 
на сближаване, туризма и външните 
отношения.

Or. fr

Изменение 40
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В съответствие с принципите за 
оценка на изпълнението процедурите за 
мониторинг и оценка на програмата 
трябва да включват изготвянето на 
ежегодни подробни доклади и да се 
основават на определените в настоящия 
регламент специфични, измерими, 
достижими, целесъобразни и обвързани 
със срокове цели и показатели.

(27) В съответствие с принципите за 
оценка на изпълнението процедурите за 
мониторинг и оценка на програмата 
трябва да включват изготвянето на 
ежегодни подробни доклади и да се 
основават на определените в настоящия 
регламент количествени и качествени
измерими, достижими, целесъобразни и 
обвързани със срокове цели и 
показатели.

Or. fr

Изменение 41
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 30 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) В рамките на изпълнението на 
програмата е важно да се следи за 
качеството на работните места, 
създадени в секторите на културата 
и творчеството, тъй като за тези 
сектори често са характерни 
несигурните и нестабилни трудови 
правоотношения. 

Or. fr

Изменение 42
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 30 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) Прилагането на програмата 
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трябва да се придружава от диалог с 
всички участници в секторите на 
културата и творчеството, 
включително тези, представляващи 
гражданското общество и 
нестопанския сектор.

Or. fr

Изменение 43
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 2 – алинея 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „оператор“ означава специалист,
организация, предприятие или 
институция, извършващи дейност в 
секторите на културата и творчеството;

2. „оператор“ означава специалист,
асоциация или фондация, предприятие 
или институция, извършващи дейност в 
секторите на културата и творчеството;

Or. fr

Изменение 44
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засилване на
конкурентоспособността на
секторите на културата и творчеството с 
цел насърчаването на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

б) засилване на секторите на културата 
и творчеството като цяло, с цел
участие в европейското социално и 
икономическо развитие и насърчаване
на интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. fr
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Изменение 45
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засилване на
конкурентоспособността на 
секторите на културата и творчеството с 
цел насърчаването на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

б) засилване на социалното и 
гражданското измерение на секторите 
на културата и творчеството с цел
подкрепяне на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж.

Or. fr

Изменение 46
Thomas Händel

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
организации;

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
организации, и по-специално на 
организациите, представляващи 
публичния и нестопанския сектор;

Or. fr

Изменение 47
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 5 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 

(c) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
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творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
организации;

творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
организации; и да развие 
съществуващите образователни 
програми, като програмата за учене 
през целия живот, „Еразъм“ и т.н.

Or. hu

Изменение 48
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия. Приоритетите 
в дейността на механизма са следните:

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия съгласно 
Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 
от 6 май 2003 г. относно 
определението на микро-, малки и 
средни предприятия. Приоритетите в 
дейността на механизма са следните:

Or. de

Изменение 49
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия. Приоритетите 
в дейността на механизма са следните:

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия,
микропредприятията и асоциациите 
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или фондациите. Приоритетите в 
дейността на механизма са следните:

Or. fr

Изменение 50
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационален обмен на опит, 
знания и умения относно нови
стопански модели, дейности за 
партньорско обучение и създаване на 
мрежи между операторите в сферата на 
културата и лицата, разработващи 
политиките, във връзка с развитието на 
секторите на културата и творчеството;

a) транснационален обмен на опит, 
знания и умения относно нови
социално-икономически модели,
основаващи се на дейности за 
партньорско обучение и създаване на 
мрежи между операторите в сферата на 
културата и лицата, разработващи 
политиките, във връзка с развитието на 
секторите на културата и творчеството;

Or. fr

Изменение 51
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 8 – буква е) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– поощряване на трансграничното
сътрудничество между специалистите, 
институциите и мрежите в секторите на 
културата и творчеството;

– поощряване на трансграничната 
мобилност и трансграничното 
сътрудничество между специалистите, 
институциите и мрежите в секторите на 
културата и творчеството;

Or. fr
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Изменение 52
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подкрепа за действия в 
културната сфера и участие на 
творци в дейности за социално 
приобщаване;

Or. fr

Изменение 53
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подкрепа на творчеството и 
експериментаторството от страна 
на операторите в сферата на 
културата, независимо от размера на 
съответната организация;

Or. fr

Изменение 54
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на подкрепа за 
засилване на капацитета на 
европейските оператори и на 
международните културни мрежи с 
оглед улесняване на достъпа до 

в) предоставяне на подкрепа за 
засилване на капацитета на 
европейските оператори и на 
международните културни мрежи с 
оглед улесняване на достъпа до 
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професионални възможности. професионални възможности, до 
продължаващо професионално 
обучение и до мобилност за 
участниците.

Or. de

Изменение 55
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа за разпространението на 
европейската литература;

б) подкрепа за транснационалното 
разпространение на произведения и 
художествени и културни продукти;

Or. en

Изменение 56
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа за разпространението на 
европейската литература;

б) подкрепа за транснационалното 
разпространение на произведения и 
художествени и културни продукти;

Or. en

Изменение 57
Csaba Sógor

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа за разпространението на 
европейската литература;

б) подкрепа за разпространението на 
европейската литература, както и на 
различни произведения на културата 
и изкуството;

Or. hu

Изменение 58
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за трайно привличане на 
публика като средство за стимулиране 
на интереса към европейските културни 
произведения.

в) подкрепа за трайно привличане на 
публика и за всеобщ достъп до 
културата като средство за 
стимулиране на интереса към 
европейските културни произведения.

Or. fr

Изменение 59
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 10 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дейности на организации, насочени 
към осигуряването на европейска 
платформа за развитие на нови таланти 
и стимулиране на движението на
творците и на техните творби и 
оказване на системен и 
широкомащабен ефект;

в) дейности на организации, насочени 
към осигуряването на европейска 
платформа за развитие на нови таланти 
и улесняване на мобилността на
творците и на техните творби. 
Творците трябва да могат да 
упражняват правата си по ефективен 
начин, без никаква дискриминация, по-
специално във връзка със социалната 
закрила, правото на подпомагане при 



AM\903862BG.doc 19/22 PE491.020v01-00

BG

безработица или на пенсия, 
независимо в коя държава от ЕС 
работят;

Or. fr

Изменение 60
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 12 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) улесняване на достъпа до 
професионални търговски прояви и
пазари в аудио-визуалната сфера, както 
и използването на онлайн търговски 
инструменти в Европа и извън нея;

г) улесняване на достъпа до 
професионални търговски прояви, до
пазари в аудио-визуалната сфера и до 
мерките за продължаващо 
образование, както и използването на 
онлайн търговски инструменти в Европа 
и извън нея;

Or. de

Изменение 61
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 12 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) подкрепа за инициативи за 
представяне и популяризиране на 
многообразието от европейски аудио-
визуални произведения;

з) подкрепа за инициативи за 
представяне и популяризиране на 
многообразието от европейски аудио-
визуални произведения, и по-специално 
тяхното езиково многоообразие, чрез 
предоставяне на подкрепа за превода, 
дублажа и субтитрирането;

Or. en
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Изменение 62
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 12 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) подкрепа за инициативи за 
представяне и популяризиране на 
многообразието от европейски аудио-
визуални произведения;

з) подкрепа за инициативи за 
представяне и популяризиране на 
многообразието от европейски аудио-
визуални произведения, и по-специално 
тяхното езиково многообразие, чрез 
предоставяне на подкрепа за превода, 
дублажа и субтитрирането;

Or. en

Изменение 63
Minodora Cliveti

Предложение за регламент
Член 12 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) подкрепа за въвеждане на 
технологии за подпомагане в 
културните центрове и в учебните 
заведения, за да разшири достъпът на 
хората със зрителни и слухови 
увреждания до култура, образование и 
професионално обучение.

Or. ro

Изменение 64
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съответните политики на ЕС, по-
специално политиките в областта на 
образованието, заетостта, 
здравеопазването, изследователската 
дейност и иновациите, предприятията, 
туризма, правосъдието и развитието.

a) съответните политики на ЕС, по-
специално политиките в областта на 
културата, образованието, заетостта, 
социалните въпроси, здравеопазването, 
изследователската дейност и 
иновациите, промишлеността, 
предприятията, търговията, туризма, 
правосъдието и развитието;

Or. fr

Изменение 65
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – буква а) – тире 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент и квалификация на лицата, 
които заявяват, че са участвали 
активно в културни кръжоци или 
всякакви други видове творчески 
занимания и/или поставяне на 
спектакли

Or. fr

Изменение 66
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 - буква б) - алинея 1 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- международно присъствие на 
операторите в сферата на културата и 
брой на създадените транснационални 
партньорства;

- международно присъствие и 
мобилност на операторите в сферата на 
културата и брой на създадените 
транснационални партньорства;
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Or. de

Изменение 67
Malika Benarab-Attou

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 - буква б) - алинея 1 - тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- международно присъствие на 
операторите в сферата на културата и 
брой на създадените транснационални 
партньорства;

- разнообразяване и международно 
присъствие на операторите в сферата на 
културата и брой на създадените 
транснационални партньорства;

Or. fr


