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Emenda 29
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ, 
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom. F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn 
meħtieġ, tappoġġa u tissupplimenta l-
azzjonijiet tal-Istati Membri li jirrispettaw 
id-diversità kulturali u lingwistika, isaħħu 
s-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
bħala vetturi tal-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku, u jiffaċilitaw l-adattament 
għat-tibdil industrijali, b'mod partikolari 
permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

Or. fr

Emenda 30
David Casa

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni.

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom. Fl-istess ħin it-Trattat jagħti lill-
Unjoni l-inkarigu li tiżgura li jkunu jeżistu 
l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
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F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ, 
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

kompetittività tal-industrija tal-Unjoni.
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ, 
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw u 
jippromwovu d-diversità kulturali u 
lingwistika, isaħħu l-kompetittività tas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej u 
jiffaċilitaw l-adattament għat-tibdil 
industrijali, b'mod partikolari permezz tat-
taħriġ vokazzjonali.

Or. en

Emenda 31
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jeżistu l-
kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ, 
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali.

(1) It-Trattat għandu l-għan li jġib l-unjoni 
eqreb fost il-popli tal-Ewropa u 
jikkonferixxi lill-Unjoni l-kompitu, fost l-
oħrajn, li tikkontribwixxi għall-iżvilupp 
tal-kulturi tal-Istati Membri, filwaqt li 
tirrispetta d-diversità nazzjonali u reġjonali 
tagħhom u fl-istess ħin tiżgura li jkunu 
jeżistu l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-
kompetittività tal-industrija tal-Unjoni. 
F’dan ir-rigward, l-Unjoni, fejn meħtieġ, 
tappoġġa u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-
Istati Membri li jirrispettaw id-diversità 
kulturali u lingwistika, isaħħu l-
kompetittività tas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej u jiffaċilitaw l-
adattament għat-tibdil industrijali, b'mod 
partikolari permezz tat-taħriġ vokazzjonali, 
inizjali jew kontinwu.

Or. fr

Emenda 32
David Casa
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Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-"Aġenda Ewropea għall-kultura 
f'dinja ta' globalizzazzjoni", approvata 
mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-
16 ta’ Novembru 2007 tistabbilixxi l-
objettivi għall-attivitajiet tal-ġejjieni tal-
Unjoni Ewropea għas-setturi kulturali u 
kreattivi. Din għandha l-għan li 
tippromwovi d-diversità kulturali u d-
djalogu interkulturali, tippromwovi l-
kultura bħala katalist għall-kreattività fil-
qafas għat-tkabbir u l-impjiegi u 
tippromwovi l-kultura bħala element vitali 
fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Unjoni.

(3) L-"Aġenda Ewropea għall-kultura 
f'dinja ta' globalizzazzjoni", approvata 
mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-
16 ta’ Novembru 2007 tistabbilixxi l-
objettivi għall-attivitajiet tal-ġejjieni tal-
Unjoni Ewropea għas-setturi kulturali u 
kreattivi. Din għandha l-għan li 
tippromwovi d-diversità kulturali u d-
djalogu interkulturali, tippromwovi l-
kultura bħala katalist għall-kreattività fil-
qafas tal-Istrateġija ta' Lisbona għat-
tkabbir u l-impjiegi u tippromwovi l-
kultura bħala element vitali fir-
relazzjonijiet internazzjonali tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 33
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-"Aġenda Ewropea għall-kultura 
f'dinja ta' globalizzazzjoni", approvata 
mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-
16 ta’ Novembru 2007 tistabbilixxi l-
objettivi għall-attivitajiet tal-ġejjieni tal-
Unjoni Ewropea għas-setturi kulturali u 
kreattivi. Din għandha l-għan li 
tippromwovi d-diversità kulturali u d-
djalogu interkulturali, tippromwovi l-
kultura bħala katalist għall-kreattività fil-
qafas għat-tkabbir u l-impjiegi u 
tippromwovi l-kultura bħala element vitali 
fir-relazzjonijiet internazzjonali tal-Unjoni.

(3) L-"Aġenda Ewropea għall-kultura 
f'dinja ta' globalizzazzjoni", approvata 
mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni tas-
16 ta’ Novembru 2007 tistabbilixxi l-
objettivi għall-attivitajiet tal-ġejjieni tal-
Unjoni Ewropea għas-setturi kulturali u 
kreattivi. Din għandha l-għan li 
tippromwovi d-diversità kulturali u d-
djalogu interkulturali, il-mobilità tal-
professjonisti, tippromwovi l-kultura bħala 
katalist għall-kreattività fil-qafas għat-
tkabbir u l-impjiegi u tippromwovi l-
kultura bħala ħolqa ta' inklużjoni soċjali u 
element vitali fir-relazzjonijiet 
internazzjonali tal-Unjoni.
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Or. fr

Emenda 34
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Minn naħa waħda, 
il-frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata 
għall-konsumatur.

(10) Is-setturi kulturali u kreattivi Ewropej 
huma frammentati b'mod inerenti f’termini 
nazzjonali u lingwistiċi. Madankollu, irid 
jitqies ukoll il-fatt li jeżistu setturi 
kulturali u kreattivi fil-livell reġjonali u 
lokali li ma jikkoinċidux dejjem mal-
fruntieri nazzjonali u lingwistiċi tal-Istati 
Membri. Minn naħa waħda, il-
frammentazzjoni tirriżulta f’xenarju 
kulturali varjat kulturalment u indipendenti 
ħafna, li jagħti vuċi lit-tradizzjonijiet 
kulturali differenti li jifformaw id-diversità 
tal-wirt Ewropew tagħna. Min-naħa l-oħra, 
il-frammentazzjoni twassal għal 
ċirkolazzjoni transnazzjonali limitata u 
subottimali ta’ xogħlijiet u operaturi 
kulturali u kreattivi ġewwa u barra l-
Unjoni Ewropea, għal żbilanċi ġeografiċi u 
- sussegwentement - għal għażla limitata 
għall-konsumatur.

Or. it

Emenda 35
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 

(11) Il-bidla diġitali qed ikollha impatt 
massiv fuq kif il-prodotti u s-servizzi 
kulturali u kreattivi jsiru, jiġu disseminati, 
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aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dawn il-
bidliet joffru opportunitajiet kbar għas-
setturi kulturali u kreattivi Ewropej. 
Spejjeż aktar baxxi għad-distribuzzjoni, 
kanali ġodda ta’ distribuzzjoni u 
opportunitajiet ġodda għal prodotti 
speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-aċċess u 
jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. Sabiex 
jieħdu dawn l-opportunitajiet u jadattaw 
għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda 
u jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw 
il-mudelli tan-negozju tagħhom.

aċċessati, ikkunsmati u msarrfa. Dan qed 
jiggarantixxi aċċess faċli għall-wirt 
kulturali kif ukoll it-tisħiħ tar-rabtiet 
interkulturali. Dawn il-bidliet joffru 
opportunitajiet kbar għas-setturi kulturali u 
kreattivi Ewropej. Spejjeż aktar baxxi 
għad-distribuzzjoni, kanali ġodda ta’ 
distribuzzjoni u opportunitajiet ġodda għal 
prodotti speċjalizzati jistgħu jiffaċilitaw l-
aċċess u jżidu ċ-ċirkolazzjoni fid-dinja. 
Sabiex jieħdu dawn l-opportunitajiet u 
jadattaw għall-kuntest tal-bidla diġitali u l-
globalizzazzjoni, is-setturi kulturali u 
kreattivi jeħtieġu jiżviluppaw ħiliet ġodda 
u jeħtieġu aċċess akbar għall-finanzi sabiex 
itejbu t-tagħmir, jiżviluppaw metodi ġodda 
ta’ produzzjoni u distribuzzjoni u jadattaw 
il-mudelli tan-negozju tagħhom.

Or. hu

Emenda 36
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-impriżi żgħar u medji 
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’ 
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-

(13) Waħda mill-akbar sfidi tas-setturi 
kulturali u kreattivi, speċjalment operaturi 
żgħar inklużi l-NGOs jew l-
assoċjazzjonijiet, l-impriżi żgħar u medji 
(SME) u mikrointrapriżi, hija d-diffikultà 
tagħhom biex jaċċessaw il-fondi li jeħtieġu 
biex jiffinanzjaw l-attivitajiet tagħhom, 
jikbru, iżommu l-kompetittività tagħhom 
jew jinternazzjonalizzaw ruħhom. Filwaqt 
li din hija sfida komuni għall-SMEs b’mod 
ġenerali, is-sitwazzjoni hija ferm aktar 
diffiċli fis-setturi kulturali u kreattivi 
minħabba n-natura intanġibbli ta’ ħafna 
mill-assi tagħhom, il-profil tal-prototip tal-
attivitajiet tagħhom, in-nuqqas ta’
prontezza tal-operaturi biex jinvestu fis-
setturi kif ukoll in-nuqqas ta’ prontezza tal-
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istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu. istituzzjonijiet finanzjarji biex jinvestu.

Or. fr

Emenda 37
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm se
jkun miftuħ għall-pajjiżi aderenti, il-pajjiżi 
kandidati u l-kandidati potenzjali li 
jibbenefikaw minn strateġija ta’ 
preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-
termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; għall-pajjiżi tal-EFTA 
li huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera hija soġġetta għal arranġamenti 
speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

(17) Il-parteċipazzjoni fil-programm 
għandha tkun tista' tinfetaħ għall-pajjiżi 
aderenti, il-pajjiżi kandidati u l-kandidati 
potenzjali li jibbenefikaw minn strateġija 
ta’ preadeżjoni, skont il-prinċipji ġenerali u 
t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-
parteċipazzjoni ta' dawn il-pajjiżi fil-
programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-
Ftehimiet ta' Qafas rispettivi, fid-
Deċiżjonijiet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni 
jew ftehimiet simili; hija għandha tkun 
miftuħa wkoll għall-pajjiżi tal-EFTA li 
huma partijiet għall-Ftehim taż-ŻEE u 
għall-pajjiżi tal-Viċinat Ewropew skont il-
proċeduri definiti f’dawk il-pajjiżi li 
jsegwu l-ftehimiet ta’ qafas li jipprovdu 
għall-parteċipazzjoni tagħhom fil-
programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-
parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni 
Svizzera għandha tkun soġġetta għal 
arranġamenti speċifiċi ma’ dak il-pajjiż.

Or. it

Emenda 38
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Il-Programm għandu jkun miftuħ
aktar għal azzjonijiet ta’ kooperazzjoni 
bilaterali jew multilaterali ma’ Stati oħra li 
mhumiex membri tal-UE abbażi ta’ 
approprjazzjonijiet addizzjonali li jridu jiġu 
definiti.

(18) Il-Programm għandu jkun jista' 
jinfetaħ aktar għal azzjonijiet ta’ 
kooperazzjoni bilaterali jew multilaterali 
ma’ Stati oħra li mhumiex membri tal-
Unjoni abbażi ta’ approprjazzjonijiet 
addizzjonali li jridu jiġu definiti.

Or. it

Emenda 39
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-
Artikolu 167(4) tat-Trattat u attivitajiet 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, il-politika industrijali u ta' 
koeżjoni, it-turiżmu u r-relazzjonijiet 
esterni.

(20) Huwa meħtieġ li jiġi żgurat il-valur 
miżjud Ewropew tal-azzjonijiet kollha 
mwettqa fil-qafas tal-Programm, il-
kumplimentarjetà għall-attivitajiet tal-Istati 
Membri u l-konformità mal-
Artikolu 167(4) tat-Trattat u attivitajiet 
oħra tal-Unjoni, b'mod partikolari fil-
qasam tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, tal-politika soċjali, il-
politika industrijali u ta' koeżjoni, it-
turiżmu u r-relazzjonijiet esterni.

Or. fr

Emenda 40
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) B’konformità mal-prinċipji għall-
valutazzjoni marbuta mal-prestazzjoni, il-

(27) B’konformità mal-prinċipji għall-
valutazzjoni marbuta mal-prestazzjoni, il-
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proċeduri għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm għandhom 
jinkludu rapporti annwali dettaljati u 
jirreferu għall-miri u l-indikaturi speċifiċi, 
miżurabbli, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u 
marbuta biż-żmien stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

proċeduri għall-monitoraġġ u l-
evalwazzjoni tal-programm għandhom 
jinkludu rapporti annwali dettaljati u 
jirreferu għall-miri u l-indikaturi 
kwantitattivi u kwalitattivi, li jistgħu 
jitkejlu, li jistgħu jintlaħqu, rilevanti u 
marbuta biż-żmien stabbiliti f'dan ir-
Regolament.

Or. fr

Emenda 41
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Fil-qafas tal-applikazzjoni tal-
Programm, għandha tiġi żgurata l-kwalità 
tal-impjiegi maħluqa fis-setturi tal-
kultura u tal-kreattività li sikwit huma 
karatterizzati minn relazzjonijiet ta' 
xogħol prekarji u instabbli. 

Or. fr

Emenda 42
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Premessa 30b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) It-twettiq tal-Programm għandu 
jseħħ flimkien ma' djalogu mal-partijiet 
kollha interessati tas-setturi kulturali u 
kreattivi, inkluż mal-atturi tas-soċjetà 
ċivili u tas-settur mhux kummerċjali;

Or. fr
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Emenda 43
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "operatur" tfisser professjonist, 
organizzazzjoni, negozju jew istituzzjoni 
attiva fis-setturi kulturali u kreattivi.

2. "operatur" tfisser professjonist, 
assoċjazzjoni jew fundazzjoni, negozju jew 
istituzzjoni attivi fis-setturi kulturali u 
kreattivi.

Or. fr

Emenda 44
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss 
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiv.

b) isaħħu s-setturi kulturali u kreattivi fis-
sħuħija tagħhom, bil-għan jipparteċipaw 
fl-iżvilupp soċjali u ekonomiku Ewropew 
u li jiġi promoss it-tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv.

Or. fr

Emenda 45
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) isaħħu l-kompetittività tas-setturi 
kulturali u kreattivi bil-għan li jiġi promoss
it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u 

b) isaħħu d-dimensjoni soċjali u taċ-
ċittadini tas-setturi kulturali u kreattivi bil-
għan li jiġi sostnut it-tkabbir intelliġenti, 
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inklussiv. sostenibbli u inklussiv.

Or. fr

Emenda 46
Thomas Händel

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet, u l-aktar l-
organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku u 
tas-settur mhux kummerċjali;

Or. fr

Emenda 47
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet;

(c) li jsaħħaħ il-kapaċità finanzjarja tas-
setturi kulturali u kreattivi, u b'mod 
partikolari l-impriżi żgħar u medji u l-
organizzazzjonijiet; u li jiġu żviluppati l-
programmi ta' tagħlim eżistenti, bħat-
tħariġ tul il-ħajja, l-Erasmus, eċċ.,

Or. hu

Emenda 48
Nadja Hirsch
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Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
żgħar u medji, skont ir-rakkomandazzjoni 
2003/361 tal-Kummissjoni dwar id-
definizzjoni ta' impriżi mikro żgħar u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

Or. de

Emenda 49
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi u 
medji. Din il-faċilità għandu jkollha l-
prijoritajiet li ġejjin:

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
Faċilità mmirata lejn is-setturi kulturali u 
kreattivi u li titħaddem fil-kuntest ta' 
strument ta' dejn tal-Unjoni għall-impriżi 
żgħar u medji, għall-mikroimpriżi u l-
assoċjazzjonijiet u l-fundazzjonijiet. Din 
il-faċilità għandu jkollha l-prijoritajiet li 
ġejjin:

Or. fr

Emenda 50
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-iskambju transnazzjonali ta’ esperjenzi 
u kompetenzi dwar mudelli ġodda tan-
negozju, attivitajiet ta’ tagħlim bejn il-pari 
u netwerking fost l-operaturi kulturali u l-
persuni li jfasslu l-politika relatati mal-
iżvilupp tas-setturi kulturali u kreattivi;

a) l-iskambju transnazzjonali ta’ esperjenzi 
u kompetenzi dwar mudelli ġodda 
soċjoekonomiċi, ibbażati fuq attivitajiet ta’ 
tagħlim bejn il-pari u netwerking fost l-
operaturi kulturali u l-persuni li jfasslu l-
politika relatati mal-iżvilupp tas-setturi 
kulturali u kreattivi;

Or. fr

Emenda 51
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - punt f - inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jistimulaw il-kooperazzjoni
transkonfinali bejn professjonisti, 
istituzzjonijiet, pjattaformi u netwerks;

– jistimulaw il-mobilità u l-kooperazzjoni
transkonfinali bejn professjonisti, 
istituzzjonijiet, pjattaformi u netwerks;

Or. fr

Emenda 52
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

aa) l-appoġġ għall-azzjonijiet kulturali u 
l-parteċipazzjoni tal-artisti fl-attivitajiet ta' 
integrazzjoni soċjali;

Or. fr
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Emenda 53
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-appoġġ għall-kreattività u l-
esperimentazzjoni tal-operaturi kulturali, 
ikun xi jkun id-daqs tal-organizzazzjoni 
kkonċernata;

Or. fr

Emenda 54
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-provvista ta’ appoġġ għat-tisħiħ tal-
operaturi Ewropej u n-netwerks kulturali 
internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess 
għal opportunitajiet professjonali.

(c) il-provvista ta’ appoġġ għat-tisħiħ tal-
operaturi Ewropej u n-netwerks kulturali 
internazzjonali sabiex jiġi ffaċilitat l-aċċess 
għal opportunitajiet professjonali, għall-
edukazzjoni professjonali kontinwa u 
għall-mobilità tal-atturi.

Or. de

Emenda 55
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u tal-
prodotti artistiċi u kulturali;
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Or. en

Emenda 56
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni 
transnazzjonali tax-xogħlijiet u tal-
prodotti artistiċi u kulturali;

Or. en

Emenda 57
Csaba Sógor

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea;

(b) l-appoġġ għaċ-ċirkolazzjoni tal-
letteratura Ewropea kif ukoll tad-diversi 
beni kulturali u xogħlijiet tal-arti;

Or. hu

Emenda 58
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-appoġġ għall-bini tal-udjenza bħala 
mezz għall-istimulazzjoni tal-interess fix-
xogħlijiet kulturali Ewropej.

c) l-appoġġ għall-bini tal-udjenza u l-
aċċess għall-kultura għal kulħadd bħala 
mezz għall-istimulazzjoni tal-interess fix-
xogħlijiet kulturali Ewropej.
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Or. fr

Emenda 59
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) Attivitajiet minn organizzazzjonijiet li 
jipprovdu pjattaforma Ewropea 
promozzjonali għall-iżvilupp ta’ talent 
emerġenti u jistimulaw iċ-ċirkolazzjoni ta’ 
artisti u xogħlijiet, b’effett sistematiku u 
fuq skala kbira;

c) Attivitajiet minn organizzazzjonijiet li 
jipprovdu pjattaforma Ewropea 
promozzjonali għall-iżvilupp ta’ talent 
emerġenti u jiffaċilitaw il-mobilità tal-
artisti u tax-xogħlijiet. L-artisti għandhom 
ikunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom b'mod effettiv, mingħajr ebda 
diskriminazzjoni, l-aktar fir-rigward tal-
protezzjoni soċjali, drittijiet marbuta man-
nuqqas ta' impjieg jew mal-irtirar, 
irrispettivament mill-Istat Membru fejn 
jaħdmu;

Or. fr

Emenda 60
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-iffaċilitar tal-aċċess għal avvenimenti 
u swieq tal-kummerċ awdjoviżivi 
professjonali u l-użu ta’ għodda tan-
negozju onlajn ġewwa u barra l-Ewropa;

(d) l-iffaċilitar tal-aċċess għal avvenimenti 
u swieq tal-kummerċ awdjoviżivi 
professjonali u għal miżuri ta' edukazzjoni 
kontinwa, u l-użu ta’ għodda tan-negozju 
onlajn ġewwa u barra l-Ewropa;

Or. de
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Emenda 61
Kinga Göncz

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-appoġġ għal inizjattivi li jippreżentaw 
u jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej;

(h) l-appoġġ għal inizjattivi li jippreżentaw 
u jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej, l-aktar id-diversità 
lingwistika tagħhom, permezz ta' appoġġ 
għat-traduzzjoni, id-doppjaġġ u s-
sottotitli;

Or. en

Emenda 62
Nadja Hirsch

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(h) l-appoġġ għal inizjattivi li jippreżentaw 
u jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej;

(h) l-appoġġ għal inizjattivi li jippreżentaw 
u jippromwovu diversità ta’ xogħlijiet 
awdjoviżivi Ewropej, l-aktar id-diversità 
lingwistika tagħhom, permezz ta' appoġġ 
għat-traduzzjoni, id-doppjaġġ u s-
sottotitli;

Or. en

Emenda 63
Minodora Cliveti

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) l-appoġġ għall-introduzzjoni ta' 
teknoloġiji ta' assistenza fiċ-ċentri 
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kulturali u fl-istabbilimenti ta' tagħlim 
bil-għan li jiġi estiż l-aċċess ta' dawk 
nieqsa mid-dawl u mis-smigħ għall-
kultura, għall-edukazzjoni u għat-tagħlim 
professjonali.

Or. ro

Emenda 64
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, is-saħħa, ir-riċerka u l-
innovazzjoni, l-impriża, it-turiżmu, il-
ġustizzja u l-iżvilupp;

a) il-politiki rilevanti tal-UE, b'mod 
partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, 
l-impjiegi, l-affarijiet soċjali, is-saħħa, ir-
riċerka u l-innovazzjoni, l-impriża, it-
turiżmu, il-ġustizzja u l-iżvilupp;

Or. fr

Emenda 65
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt a – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-perċentwali u l-kwalifika tal-persuni li 
ddikkjaraw li pparteċipaw attivament 
f'workshops kulturali jew f'kwalunkwe tip 
ieħor ta' kreazzjoni jew produzzjoni ta' 
spettakli

Or. fr

Emenda 66
Nadja Hirsch
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-internazzjonalizzazzjoni tal-operaturi 
kulturali u n-numru ta’ sħubijiet 
transnazzjonali maħluqa;

- l-internazzjonalizzazzjoni u l-mobilità 
tal-operaturi kulturali u n-numru ta’ 
sħubijiet transnazzjonali maħluqa;

Or. de

Emenda 67
Malika Benarab-Attou

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-internazzjonalizzazzjoni tal-operaturi 
kulturali u n-numru ta’ sħubijiet 
transnazzjonali maħluqa;

- id-diversifikazzjoni u l-
internazzjonalizzazzjoni tal-operaturi 
kulturali u n-numru ta’ sħubijiet 
transnazzjonali maħluqa;

Or. fr


