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Módosítás 29
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy hozzájáruljon a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor biztosítva az 
uniós ipar versenyképességéhez szükséges 
feltételek meglétét. Az Unió e tekintetben, 
ha szükséges, támogatja és kiegészíti a 
tagállamoknak a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartására, az európai 
kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítésére, valamint 
az ipar változásaihoz különösen 
szakképzés útján való alkalmazkodás 
megkönnyítésére tett intézkedéseit.

(1) Az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy járuljon hozzá
a tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket. Az Unió e tekintetben, ha 
szükséges, támogatja és kiegészíti a 
tagállamoknak a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartására, az európai 
kulturális és kreatív ágazatok – mint a 
társadalmi és gazdasági fejlődés eszközei 
– erősítésére, valamint az ipar 
változásaihoz különösen szakképzés útján 
való alkalmazkodás megkönnyítésére tett 
intézkedéseit.

Or. fr

Módosítás 30
David Casa

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy hozzájáruljon a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor biztosítva az 
uniós ipar versenyképességéhez szükséges 
feltételek meglétét. Az Unió e tekintetben, 

(1) Az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy járuljon hozzá
a tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket. Ezenkívül azt a feladatot 
bízza az Unióra, hogy gondoskodjon az 
uniós ipar versenyképességéhez szükséges 



PE491.020v01-00 4/20 AM\903862HU.doc

HU

ha szükséges, támogatja és kiegészíti a 
tagállamoknak a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartására, az európai 
kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítésére, valamint 
az ipar változásaihoz különösen 
szakképzés útján való alkalmazkodás 
megkönnyítésére tett intézkedéseit.

feltételek biztosításáról. Az Unió e 
tekintetben, ha szükséges, támogatja és 
kiegészíti a tagállamoknak a kulturális és 
nyelvi sokféleség tiszteletben tartására és 
előmozdítására, az európai kulturális és 
kreatív ágazatok versenyképességének 
erősítésére, valamint az ipar változásaihoz 
különösen szakképzés útján való 
alkalmazkodás megkönnyítésére tett 
intézkedéseit.

Or. en

Módosítás 31
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy hozzájáruljon a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor biztosítva az 
uniós ipar versenyképességéhez szükséges 
feltételek meglétét. Az Unió e tekintetben, 
ha szükséges, támogatja és kiegészíti a 
tagállamoknak a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartására, az európai 
kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítésére, valamint 
az ipar változásaihoz különösen 
szakképzés útján való alkalmazkodás 
megkönnyítésére tett intézkedéseit.

(1) Az EUMSZ célja, hogy Európa népei 
között egyre szorosabb egységet hozzon 
létre, és az Európai Unióra ruházza többek 
között azt a feladatot, hogy hozzájáruljon a 
tagállamok kultúrájának virágzásához, 
tiszteletben tartva nemzeti és regionális 
sokszínűségüket, ugyanakkor biztosítva az 
uniós ipar versenyképességéhez szükséges 
feltételek meglétét. Az Unió e tekintetben, 
ha szükséges, támogatja és kiegészíti a 
tagállamoknak a kulturális és nyelvi 
sokféleség tiszteletben tartására, az európai 
kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítésére, valamint 
az ipar változásaihoz különösen 
szakképzés – alap- vagy továbbképzés –
útján való alkalmazkodás megkönnyítésére 
tett intézkedéseit.

Or. fr

Módosítás 32
David Casa
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Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Tanács által 2007. november 16-i 
állásfoglalásában támogatott „Az Európai 
kulturális program a globalizálódó 
világban” című bizottsági közlemény 
meghatározza az Európai Unió által a 
kulturális és kreatív ágazatokban 
végrehajtandó jövőbeni tevékenységek 
céljait. Célja a kulturális sokféleség és a 
kultúrák közötti párbeszéd támogatása, a 
kultúrának mint a kreativitás 
mozgatórugójának támogatása a növekedés
és a munkahelyteremtés keretében, 
valamint a kultúrának mint az Európai 
Unió nemzetközi kapcsolatai létfontosságú 
elemének támogatása.

(3) A Tanács által 2007. november 16-i 
állásfoglalásában támogatott „Az Európai 
kulturális program a globalizálódó 
világban” című bizottsági közlemény 
meghatározza az Európai Unió által a 
kulturális és kreatív ágazatokban 
végrehajtandó jövőbeni tevékenységek 
céljait. Célja a kulturális sokféleség és a 
kultúrák közötti párbeszéd támogatása, a 
kultúrának mint a kreativitás 
mozgatórugójának támogatása a 
növekedésre és munkahelyteremtésre 
irányuló lisszaboni stratégia keretében, 
valamint a kultúrának mint az Európai 
Unió nemzetközi kapcsolatai létfontosságú 
elemének támogatása.

Or. en

Módosítás 33
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Tanács által 2007. november 16-i 
állásfoglalásában támogatott „Az Európai 
kulturális program a globalizálódó 
világban” című bizottsági közlemény 
meghatározza az Európai Unió által a 
kulturális és kreatív ágazatokban 
végrehajtandó jövőbeni tevékenységek 
céljait. Célja a kulturális sokféleség és a 
kultúrák közötti párbeszéd támogatása, a 
kultúrának mint a kreativitás 
mozgatórugójának támogatása a növekedés
és a munkahelyteremtés keretében, 
valamint a kultúrának mint az Európai 

(3) A Tanács által 2007. november 16-i 
állásfoglalásában támogatott „Az Európai 
kulturális program a globalizálódó 
világban” című bizottsági közlemény 
meghatározza az Európai Unió által a 
kulturális és kreatív ágazatokban 
végrehajtandó jövőbeni tevékenységek 
céljait. Célja a kulturális sokféleség és a 
kultúrák közötti párbeszéd támogatása, a 
szakemberek mobilitásának ösztönzése, a 
kultúrának mint a kreativitás 
mozgatórugójának támogatása a 
növekedési és munkahely-teremtési 
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Unió nemzetközi kapcsolatai létfontosságú 
elemének támogatása.

stratégia keretében, valamint a kultúrának 
mint a társadalmi befogadás eszközének 
és az Európai Unió nemzetközi kapcsolatai 
létfontosságú elemének támogatása.

Or. fr

Módosítás 34
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az európai kulturális és kreatív 
ágazatok a nemzeti és nyelvi határvonalak 
mentén eredendően széttagoltak. A 
széttagoltság egyrészt kulturálisan sokszínű 
és nagymértékben független kulturális 
tájegységek kialakulását eredményezi, 
lehetővé téve a sokszínű európai kulturális 
örökségünkhöz tartozó, különböző 
kulturális hagyományok kifejeződését. 
Másrészt a széttagoltság miatt a kulturális 
és kreatív alkotások országok közötti 
forgalma, valamint a szereplők mobilitása 
az Unión belül és kívül korlátozott 
mértékben és az optimálisnál alacsonyabb 
szinten valósul meg, földrajzi 
egyenlőtlenségek alakulnak ki, és ebből 
következően korlátozott választék áll a 
fogyasztók rendelkezésére.

(10) Az európai kulturális és kreatív 
ágazatok a nemzeti és nyelvi határvonalak 
mentén eredendően széttagoltak.
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 
léteznek olyan regionális és helyi szintű 
kulturális és kreatív ágazatok, amelyek 
határai nem mindig esnek egybe 
tagállamok nyelvi és országhatáraival. A 
széttagoltság egyrészt kulturálisan sokszínű 
és nagymértékben független kulturális 
tájegységek kialakulását eredményezi, 
lehetővé téve a sokszínű európai kulturális 
örökségünkhöz tartozó, különböző 
kulturális hagyományok kifejeződését. 
Másrészt a széttagoltság miatt a kulturális 
és kreatív alkotások országok közötti 
forgalma, valamint a szereplők mobilitása 
az Unión belül és kívül korlátozott 
mértékben és az optimálisnál alacsonyabb 
szinten valósul meg, földrajzi 
egyenlőtlenségek alakulnak ki, és ebből 
következően korlátozott választék áll a 
fogyasztók rendelkezésére.

Or. it

Módosítás 35
Csaba Sógor
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A digitalizálódás jelentős mértékben 
befolyásolja a kulturális és kreatív 
termékek és szolgáltatások előállításának, 
terjesztésének, elérésének, fogyasztásának 
és pénzbeli kifejezésének módját. Ezek a 
változások nagyszerű lehetőségeket 
kínálnak az európai kulturális és kreatív 
ágazatok számára. Az alacsonyabb 
forgalmazási költségek, az új forgalmazási 
csatornák, valamint a réspiaci termékekkel 
kapcsolatos új lehetőségek világszerte 
megkönnyítik a hozzáférést, és növelik a 
termékek forgalmát. Ezeknek a 
lehetőségeknek a kihasználásához, 
valamint a digitalizálódás és a globalizáció 
okozta változásokhoz való 
alkalmazkodáshoz a kulturális és kreatív 
ágazatoknak új készségeket kell 
kialakítaniuk, és a berendezések 
fejlesztése, új termelési és forgalmazási 
módszerek kidolgozása, valamint az 
ezekhez kapcsolódó új üzleti modellek 
alkalmazása érdekében nagyobb mértékben 
hozzá kell férniük a finanszírozáshoz.

(11) A digitalizálódás jelentős mértékben 
befolyásolja a kulturális és kreatív 
termékek és szolgáltatások előállításának, 
terjesztésének, elérésének, fogyasztásának 
és pénzbeli kifejezésének módját. 
Biztosítja a kulturális javakhoz való 
könnyű hozzáférést, valamint a kultúrák 
közötti kapcsolatok megerősödését. Ezek a 
változások nagyszerű lehetőségeket 
kínálnak az európai kulturális és kreatív 
ágazatok számára. Az alacsonyabb 
forgalmazási költségek, az új forgalmazási 
csatornák, valamint a réspiaci termékekkel 
kapcsolatos új lehetőségek világszerte 
megkönnyítik a hozzáférést, és növelik a 
termékek forgalmát. Ezeknek a 
lehetőségeknek a kihasználásához, 
valamint a digitalizálódás és a globalizáció 
okozta változásokhoz való 
alkalmazkodáshoz a kulturális és kreatív 
ágazatoknak új készségeket kell 
kialakítaniuk, és a berendezések 
fejlesztése, új termelési és forgalmazási 
módszerek kidolgozása, valamint az 
ezekhez kapcsolódó új üzleti modellek 
alkalmazása érdekében nagyobb mértékben 
hozzá kell férniük a finanszírozáshoz.

Or. hu

Módosítás 36
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A kulturális és kreatív ágazatok 
számára, különösen az ágazatok kisebb 
szereplői, például a kis- és 

(13) A kulturális és kreatív ágazatok 
számára, különösen az ágazatok kisebb 
szereplői, például a nem kormányzati 
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középvállalkozások (kkv-k) és a 
mikrovállalkozások számára az egyik 
legnagyobb kihívást az jelenti, hogy 
nehezen férnek hozzá azokhoz a pénzügyi 
forrásokhoz, amelyekre működésük 
finanszírozásához, növekedésükhöz, illetve 
versenyképességük és nemzetközi 
jelenlétük fenntartásához szükségük van. 
Miközben ez általános problémát jelent a 
kkv-k körében, a kulturális és kreatív 
ágazatok még nehezebb helyzetben 
vannak, mivel számos eszközük 
immateriális jellegű, tevékenységeik 
egyedi prototípusokra épülnek, az ágazatok 
szereplőinél hiányzik a befektetési 
hajlandóság, valamint mivel a pénzügyi 
intézmények befektetési hajlandósága sem 
kielégítő.

szervezetek vagy az egyesületek, a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) és a 
mikrovállalkozások számára az egyik 
legnagyobb kihívást az jelenti, hogy 
nehezen férnek hozzá azokhoz a pénzügyi 
forrásokhoz, amelyekre működésük 
finanszírozásához, növekedésükhöz, illetve 
versenyképességük és nemzetközi 
jelenlétük fenntartásához szükségük van. 
Miközben ez általános problémát jelent a 
kkv-k körében, a kulturális és kreatív 
ágazatok még nehezebb helyzetben 
vannak, mivel számos eszközük 
immateriális jellegű, tevékenységeik 
egyedi prototípusokra épülnek, az ágazatok 
szereplőinél hiányzik a befektetési 
hajlandóság, valamint mivel a pénzügyi 
intézmények befektetési hajlandósága sem 
kielégítő.

Or. fr

Módosítás 37
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A programban részt vehetnek az 
előcsatlakozási stratégiában 
kedvezményezett csatlakozó országok, 
tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok 
a szóban forgó országok uniós 
programokban való részvételének a 
vonatkozó keretmegállapodásokban, 
társulási tanácsi határozatokban vagy 
hasonló megállapodásokban meghatározott 
általános elveivel és szerződési feltételeivel 
összhangban; az EGT-megállapodásban 
részt vevő EFTA-országok, továbbá az 
Európával szomszédos területek országai, 
ezen országokkal együtt az uniós 
programokban való részvételükre 
vonatkozó keretmegállapodások alapján

(17) Lehetővé kellene tenni az 
előcsatlakozási stratégiában 
kedvezményezett csatlakozó országok, 
tagjelölt és a potenciális tagjelölt országok 
programban való részvételét a szóban 
forgó országok uniós programokban való 
részvételének a vonatkozó 
keretmegállapodásokban, társulási tanácsi 
határozatokban vagy hasonló 
megállapodásokban meghatározott
általános elveivel és szerződési feltételeivel 
összhangban; a részvételt lehetővé kellene 
tenni továbbá az EGT-megállapodásban 
részt vevő EFTA-országok, továbbá az 
Európával szomszédos területek országai 
számára, az ezen országokkal kötött, az 
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meghatározott eljárásokkal összhangban. A 
Svájci Államszövetség részvétele az 
országgal kötött külön megállapodástól 
függ.

uniós programokban való részvételükre 
vonatkozó keretmegállapodásokban
meghatározott eljárásokkal összhangban. A 
Svájci Államszövetség részvételét az 
országgal kötött külön megállapodástól 
kell függővé tenni.

Or. it

Módosítás 38
Mara Bizzotto

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A program a későbbiekben 
meghatározandó kiegészítő előirányzatok 
alapján nyitva áll az egyéb nem uniós 
tagállamokkal folytatott kétoldalú vagy 
többoldalú együttműködési tevékenységek 
előtt is.

(18) A későbbiekben meghatározandó 
kiegészítő előirányzatok alapján lehetővé 
kellene tenni az egyéb nem uniós 
tagállamokkal folytatott kétoldalú vagy 
többoldalú együttműködési tevékenységek 
programban való részvételét is.

Or. it

Módosítás 39
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Biztosítani kell, hogy a program 
keretében végrehajtott valamennyi 
tevékenység európai hozzáadott értéket 
képviseljen, kiegészítse a tagállamok 
tevékenységeit és megfeleljen az EUMSZ 
167. cikke (4) bekezdésének, valamint 
összhangban álljon az Unió egyéb, 
különösen az oktatás, a kutatás és 
innováció, az ipar- és kohéziós politika, az 
idegenforgalom és a külkapcsolatok terén 

(20) Biztosítani kell, hogy a program 
keretében végrehajtott valamennyi 
tevékenység európai hozzáadott értéket 
képviseljen, kiegészítse a tagállamok 
tevékenységeit és megfeleljen az EUMSZ 
167. cikke (4) bekezdésének, valamint 
összhangban álljon az Unió egyéb, 
különösen az oktatás, a kutatás és 
innováció, a szociális politika, az ipar- és 
kohéziós politika, az idegenforgalom és a 
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végzett tevékenységeivel. külkapcsolatok terén végzett 
tevékenységeivel.

Or. fr

Módosítás 40
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A teljesítményre vonatkozó értékelés 
elveinek megfelelően a program 
ellenőrzésére és értékelésére szolgáló 
eljárásoknak részletes éves jelentéseket, 
valamint az e rendeletben meghatározott 
konkrét, mérhető, megvalósítható, releváns 
és időben körülhatárolt célokat és 
mutatókat kell magukban foglalniuk.

(27) A teljesítményre vonatkozó értékelés 
elveinek megfelelően a program 
ellenőrzésére és értékelésére szolgáló 
eljárásoknak részletes éves jelentéseket, 
valamint az e rendeletben meghatározott 
mérhető, megvalósítható, releváns és 
időben körülhatárolt mennyiségi és 
minőségi célokat és mutatókat kell 
magukban foglalniuk.

Or. fr

Módosítás 41
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30a) A program végrehajtása keretében 
ügyelni kell a kulturális és kreatív 
ágazatokban létrehozott munkahelyek 
minőségére, mivel ezekben az 
ágazatokban jellemzőek a bizonytalan és 
instabil munkaviszonyok. 

Or. fr
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Módosítás 42
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
30 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30b) A program végrehajtása során 
párbeszédet kell folytatni a kulturális és 
kreatív ágazatokban érdekelt valamennyi 
szereplővel, ideértve a civil társadalmat és 
a nonprofit szektort képviselő szereplőket.

Or. fr

Módosítás 43
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „szereplő”: a kulturális és kreatív 
ágazatokban tevékenykedő szakember, 
szervezet, vállalkozás vagy intézmény;

2. „szereplő”: a kulturális és kreatív 
ágazatokban tevékenykedő szakember, 
egyesület vagy alapítvány, vállalkozás 
vagy intézmény;

Or. fr

Módosítás 44
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítése az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása érdekében.

b) a kulturális és kreatív ágazatok erősítése 
általában, az európai társadalmi és 
gazdasági fejlődésben való részvétel, és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása érdekében.
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Or. fr

Módosítás 45
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítése az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés előmozdítása érdekében.

b) a kulturális és kreatív ágazatok 
társadalmi és polgári dimenziójának
erősítése az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés támogatása érdekében.

Or. fr

Módosítás 46
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kulturális és kreatív ágazat, különösen 
a kis- és középvállalkozások és szervezetek 
pénzügyi kapacitásának megerősítése;

c) a kulturális és kreatív ágazat, különösen 
a kis- és középvállalkozások és 
szervezetek, többek között az állami és a 
nonprofit szférát képviselő szervezetek
pénzügyi kapacitásának megerősítése;

Or. fr

Módosítás 47
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kulturális és kreatív ágazat, különösen c) a kulturális és kreatív ágazat, különösen 
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a kis- és középvállalkozások és szervezetek 
pénzügyi kapacitásának megerősítése;

a kis- és középvállalkozások és szervezetek 
pénzügyi kapacitásának megerősítése;
továbbá a meglévő oktatási programok –
pl. élethosszig tartó tanulás, Erasmus stb. 
– fejlesztése;

Or. hu

Módosítás 48
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza a kulturális és 
kreatív ágazatokat célzó, és a kis- és 
középvállalkozások támogatására szolgáló 
uniós adósságinstrumentum keretén belül 
működő eszközt. Ezen eszköz a következő 
prioritásokkal fog működni:

(1) A Bizottság a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
szóló, 2003/361/EK ajánlásával 
összhangban létrehozza a kulturális és 
kreatív ágazatokat célzó, és a kis- és 
középvállalkozások támogatására szolgáló 
uniós adósságinstrumentum keretén belül 
működő eszközt. Ezen eszköz a következő 
prioritásokkal fog működni:

Or. de

Módosítás 49
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság létrehozza a kulturális és 
kreatív ágazatokat célzó, és a kis- és 
középvállalkozások támogatására szolgáló 
uniós adósságinstrumentum keretén belül 
működő eszközt. Ezen eszköz a következő 
prioritásokkal fog működni:

(1). A Bizottság létrehozza a kulturális és 
kreatív ágazatokat célzó, és a mikro-, kis-
és középvállalkozások, valamint 
egyesületek és alapítványok támogatására 
szolgáló uniós adósságinstrumentum 
keretén belül működő eszközt. Ezen eszköz 
a következő prioritásokkal fog működni:



PE491.020v01-00 14/20 AM\903862HU.doc

HU

Or. fr

Módosítás 50
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az új üzleti modellekkel kapcsolatos 
tapasztalatok és szakismeretek országok 
közötti cseréje, a kulturális és kreatív 
ágazatok fejlesztésében részt vevő 
szereplők és politikai döntéshozók 
egymástól való tanulási tevékenységei és 
hálózatépítése;

a) az új társadalmi-gazdasági modellekkel 
kapcsolatos tapasztalatok és szakismeretek 
országok közötti cseréje, a kulturális és 
kreatív ágazatok fejlesztésében részt vevő 
szereplők és politikai döntéshozók 
egymástól való tanulási tevékenységei és 
hálózatépítése alapján;

Or. fr

Módosítás 51
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – f pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kulturális és kreatív ágazatokban 
tevékenykedő szakemberek, intézmények, 
platformok és hálózatok közötti, határokon 
átnyúló együttműködés ösztönzése;

– a kulturális és kreatív ágazatokban a
szakemberek mobilitásának és a közöttük 
megvalósuló, határokon átnyúló 
együttműködésnek, valamint intézményi
platformok és hálózatok létrehozásának
ösztönzése;

Or. fr

Módosítás 52
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kulturális események és a művészek 
társadalmi integrációs tevékenységekben 
való részvételének támogatása;

Or. fr

Módosítás 53
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kulturális szereplők kreativitásának 
és kísérleti tevékenységeinek támogatása, 
függetlenül az érintett szervezet méretétől;

Or. fr

Módosítás 54
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az európai szereplők és nemzetközi 
kulturális hálózatok megerősítésének 
támogatása a szakmai lehetőségekhez való 
hozzáférés elősegítése érdekében.

c) az európai szereplők és nemzetközi 
kulturális hálózatok megerősítésének 
támogatása a szakmai lehetőségekhez, a 
szakmai továbbképzésekhez és a 
mobilitáshoz való hozzáférés elősegítése 
érdekében.

Or. de

Módosítás 55
Göncz Kinga
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az európai irodalom terjesztésének 
támogatása;

b) a művek és a művészeti, illetve 
kulturális termékek nemzetek közötti
terjesztésének támogatása;

Or. en

Módosítás 56
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az európai irodalom terjesztésének 
támogatása;

b) a művek és a művészeti, illetve 
kulturális termékek nemzetek közötti
terjesztésének támogatása;

Or. en

Módosítás 57
Csaba Sógor

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az európai irodalom terjesztésének 
támogatása;

b) az európai irodalom, valamint 
különböző kulturális javak és 
műalkotások terjesztésének támogatása;

Or. hu

Módosítás 58
Malika Benarab-Attou
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a közönségalakítás támogatása az 
európai kulturális alkotások iránti 
érdeklődés felkeltésének eszközeként.

c) a közönség kialakulása és a kultúrához 
való általános hozzáférés támogatása az 
európai kulturális alkotások iránti 
érdeklődés fokozása érdekében.

Or. fr

Módosítás 59
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) újonnan megjelenő tehetségek 
fejlesztéséhez támogató európai színteret 
biztosító, valamint az alkotások forgalmát
és a művészek mobilitását ösztönző
szervezetek rendszerszintű és kiterjedt 
hatást előidéző tevékenységei;

c) újonnan megjelenő tehetségek 
fejlesztéséhez támogató európai színteret 
biztosító, valamint az alkotások és a 
művészek mobilitását előmozdító
szervezetek tevékenységei; A művészek 
számára lehetővé kell tenni jogaik –
különösen a szociális védelemhez, a 
munkanélküli státuszhoz vagy a 
nyugdíjhoz való joguk – hatékony 
gyakorlását mindennemű 
megkülönböztetés nélkül, függetlenül 
attól, hogy az EU mely tagállamában 
dolgoznak;

Or. fr

Módosítás 60
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az audiovizuális szakmai kereskedelmi 
rendezvényekhez és piacokhoz való 
hozzáférés elősegítése, valamint az online 
üzleti eszközök használatának lehetővé 
tétele Európán belül és Európán kívül;

d) az audiovizuális szakmai kereskedelmi
rendezvényekhez és piacokhoz, valamint a 
továbbképzési tevékenységekhez való 
hozzáférés elősegítése, valamint az online 
üzleti eszközök használatának lehetővé 
tétele Európán belül és Európán kívül;

Or. de

Módosítás 61
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a különböző európai audiovizuális 
alkotások bemutatására és népszerűsítésére 
irányuló kezdeményezések támogatása;

h) az eklektikus európai audiovizuális 
alkotások, különösen nyelvi sokféleségük
bemutatására és népszerűsítésére irányuló 
kezdeményezések támogatása, a 
fordításhoz, szinkronizáláshoz vagy 
feliratozáshoz nyújtott támogatások révén;

Or. en

Módosítás 62
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a különböző európai audiovizuális 
alkotások bemutatására és népszerűsítésére 
irányuló kezdeményezések támogatása;

h) az eklektikus európai audiovizuális 
alkotások, különösen nyelvi sokféleségük
bemutatására és népszerűsítésére irányuló 
kezdeményezések támogatása, a 
fordításhoz, szinkronizáláshoz vagy 
feliratozáshoz nyújtott támogatások révén;
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Or. en

Módosítás 63
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a kisegítő technológiák kulturális 
központokban és oktatási intézményekben 
való bevezetésének támogatása a látás- és 
halláskárosultak kultúrához, oktatáshoz 
és szakképzéshez való hozzáférésének 
kiterjesztése érdekében.

Or. ro

Módosítás 64
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vonatkozó uniós szakpolitikák, 
különösen az oktatás, a foglalkoztatás, az 
egészségügy, a kutatás és innováció, a 
vállalkozás, az idegenforgalom, az 
igazságügy és a fejlesztés területén;

a) vonatkozó uniós szakpolitikák, 
különösen az oktatás, a foglalkoztatás, a 
szociális ügyek, az egészségügy, a kutatás 
és innováció, a vállalkozás, az 
idegenforgalom, az igazságügy és a 
fejlesztés területén;

Or. fr

Módosítás 65
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 a francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azon személyek aránya és képesítése, 
akik saját bevallásuk szerint aktívan részt 
vettek kulturális műhelyekben vagy egyéb 
kreatív tevékenységekben és/vagy 
előadások létrehozásában

Or. fr

Módosítás 66
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a kulturális szereplők nemzetközivé 
válása és a létrejött országok közötti 
partnerségek száma;

a kulturális szereplők nemzetközivé válása 
és mobilitása, és a létrejött, országok
közötti partnerségek száma;

Or. de

Módosítás 67
Malika Benarab-Attou

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kulturális szereplők nemzetközivé 
válása és a létrejött országok közötti 
partnerségek száma;

a kulturális szereplők diverzifikálódása és
nemzetközivé válása, és a létrejött, 
országok közötti partnerségek száma;

Or. fr


