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Poprawka 29
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 30
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Traktat ma na celu stworzenie coraz 
ściślejszej unii między narodami Europy i 
wyznacza Unii między innymi zadanie 
polegające na przyczynianiu się do 
rozkwitu kultur państw członkowskich, w 
poszanowaniu ich różnorodności 
narodowej i regionalnej, a jednocześnie na 
zapewnianiu warunków niezbędnych dla 
konkurencyjności przemysłu Unii. W 

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

przemysłu Unii. W związku z tym, w razie 
potrzeby, Unia wspiera i uzupełnia 
działania państw członkowskich na rzecz
zarówno poszanowania, jak i 
propagowania różnorodności kulturowej i 
językowej, wzmocnienia konkurencyjności 
europejskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego oraz ułatwienia 
przystosowania się do zmian w przemyśle, 
zwłaszcza przez kształcenie zawodowe.

Or. en

Poprawka 31
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 32
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 33
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

propagowanie kultury jako czynnika 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i
istotnego elementu stosunków 
międzynarodowych Unii.

Or. fr

Poprawka 34
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Europejski sektor kultury i sektor 
kreatywny są z natury rozdrobnione, a linie 
podziału wyznaczają aspekty narodowe i 
językowe. Z jednej strony ich 
rozdrobnienie jest wynikiem 
zróżnicowania kulturowego i wysokiej 
niezależności krajobrazu kulturowego, 
dzięki którym dopuszczone są do głosu 
różne tradycje kulturowe składające się na 
różnorodne dziedzictwo europejskie. Z 
drugiej strony to rozdrobnienie prowadzi 
do sytuacji, w której transnarodowy obieg 
dzieł kultury i pracy twórczej oraz 
mobilność podmiotów działających w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym w 
obrębie Unii i poza nią są ograniczone i nie 
do końca optymalne. Skutkuje to także 
nierównowagą geograficzną, a w 
konsekwencji ograniczeniem możliwości 
wyboru dla konsumentów.

(10) Europejski sektor kultury i sektor 
kreatywny są z natury rozdrobnione, a linie 
podziału wyznaczają aspekty narodowe i 
językowe. Należy jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że istnieją również sektory kultury i 
sektory kreatywne na poziomie 
regionalnym i lokalnym, które nie zawsze 
pokrywają się z państwowymi i 
językowymi granicami państw 
członkowskich. Z jednej strony ich 
rozdrobnienie jest wynikiem 
zróżnicowania kulturowego i wysokiej 
niezależności krajobrazu kulturowego, 
dzięki którym dopuszczone są do głosu 
różne tradycje kulturowe składające się na 
różnorodne dziedzictwo europejskie. Z 
drugiej strony to rozdrobnienie prowadzi 
do sytuacji, w której transnarodowy obieg 
dzieł kultury i pracy twórczej oraz 
mobilność podmiotów działających w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym w 
obrębie Unii i poza nią są ograniczone i nie 
do końca optymalne. Skutkuje to także 
nierównowagą geograficzną, a w 
konsekwencji ograniczeniem możliwości 
wyboru dla konsumentów.

Or. it
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Poprawka 35
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. hu

Poprawka 36
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Jednym z największych wyzwań dla 
sektora kultury i sektora kreatywnego, 

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

szczególnie dla małych podmiotów, wśród 
nich również dla organizacji 
pozarządowych lub stowarzyszeń, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
mikroprzedsiębiorstw, są trudności w 
dostępie do funduszy niezbędnych do 
finansowania ich działalności, rozwoju, 
utrzymania konkurencyjności i 
umiędzynarodowienia. Chociaż wobec 
tego wyzwania stoją wszystkie MŚP, 
sytuacja w sektorze kultury i sektorze 
kreatywnym jest znacznie trudniejsza ze 
względu na niematerialny charakter wielu 
aktywów tych sektorów, niepowtarzalny 
charakter ich działalności, brak gotowości 
inwestycyjnej podmiotów działających w 
tych sektorach, jak również 
niewystarczająca gotowość instytucji 
finansowych do inwestowania.

Or. fr

Poprawka 37
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Udział w programie będzie otwarty 
dla państw przystępujących i 
kandydujących do Unii oraz potencjalnych 
kandydatów korzystających ze strategii 
przedakcesyjnej, zgodnie z odpowiednimi 
umowami ramowymi, decyzjami rady 
stowarzyszenia lub podobnymi umowami 
ustanawiającymi ogólne zasady i warunki 
ich uczestnictwa w programach unijnych;
państw EFTA, które są stronami 
Porozumienia EOG, i państw z obszaru 
objętego europejską polityką sąsiedztwa, 
zgodnie z procedurami określanymi 
wspólnie z tymi państwami po zawarciu 
umów ramowych dotyczących ich 
uczestnictwa w programach Unii 

(17) Udział w programie powinien być 
otwarty dla państw przystępujących i 
kandydujących do Unii oraz potencjalnych 
kandydatów korzystających ze strategii
przedakcesyjnej, zgodnie z odpowiednimi 
umowami ramowymi, decyzjami rady 
stowarzyszenia lub podobnymi umowami 
ustanawiającymi ogólne zasady i warunki 
ich uczestnictwa w programach unijnych;
powinien on być otwarty również dla
państw EFTA, które są stronami 
Porozumienia EOG, i państw z obszaru 
objętego europejską polityką sąsiedztwa, 
zgodnie z procedurami określanymi 
wspólnie z tymi państwami po zawarciu 
umów ramowych dotyczących ich 
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Europejskiej. Udział Konfederacji 
Szwajcarskiej wymaga zawarcia 
odpowiednich umów z tym państwem.

uczestnictwa w programach Unii 
Europejskiej. Udział Konfederacji 
Szwajcarskiej powinien wymagać zawarcia 
odpowiednich umów z tym państwem.

Or. it

Poprawka 38
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Program powinien być nadal otwarty 
dla dwustronnych lub wielostronnych 
działań w zakresie współpracy z innymi 
państwami niebędącymi państwami 
członkowskimi UE na podstawie 
dodatkowych środków, które zostaną 
określone.

(18) Program powinien móc być otwarty 
dla dwustronnych lub wielostronnych 
działań w zakresie współpracy z innymi 
państwami niebędącymi państwami 
członkowskimi Unii na podstawie 
dodatkowych środków, które zostaną 
określone.

Or. it

Poprawka 39
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 40
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 41
Thomas Händel

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 42
Thomas Händel
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 30 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 43
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. „podmiot działający w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym” oznacza specjalistę,
organizację, przedsiębiorstwo lub 
instytucję działające w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym;

2. „podmiot działający w sektorze kultury i 
sektorze kreatywnym” oznacza specjalistę,
stowarzyszenie lub fundację, 
przedsiębiorstwo lub instytucję działające 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;

Or. fr

Poprawka 44
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wzmacnianie sektora kultury i sektora 
kreatywnego jako całości w celu
zrealizowania rozwoju społecznego i 
gospodarczego Europy i w celu
propagowania inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 



PE491.020v01-00 12/21 AM\903862PL.doc

PL

włączeniu społecznemu.

Or. fr

Poprawka 45
Malika Benarab-Attou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) wzmacnianie wymiaru społecznego i 
obywatelskiego sektora kultury i sektora 
kreatywnego w celu wsparcia
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Or. fr

Poprawka 46
Thomas Händel

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) wzmacnianie zdolności finansowej 
sektora kultury i sektora kreatywnego, 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw i organizacji, w 
szczególności organizacji z sektora 
publicznego i sektora niekomercyjnego;

Or. fr

Poprawka 47
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

c) wzmacnianie zdolności finansowej 
sektora kultury i sektora kreatywnego, 
zwłaszcza małych i średnich 
przedsiębiorstw i organizacji, a także 
rozwijanie istniejących programów 
kształcenia, takich jak uczenie się przez 
całe życie, Erasmus itp.;

Or. hu

Poprawka 48
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja ustanawia instrument 
ukierunkowany na sektor kultury i sektor 
kreatywny, wykorzystywany w ramach 
unijnego instrumentu dłużnego dla małych 
i średnich przedsiębiorstw zgodnie z 
zaleceniem Komisji nr 2003/361 
dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Priorytety realizowane w ramach 
instrumentu są następujące:

Or. de

Poprawka 49
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja ustanawia instrument 
ukierunkowany na sektor kultury i sektor 

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

kreatywny, wykorzystywany w ramach 
unijnego instrumentu dłużnego dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, 
mikroprzedsiębiorstw oraz stowarzyszeń i 
fundacji. Priorytety realizowane w ramach 
instrumentu są następujące:

Or. fr

Poprawka 50
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) transnarodowa wymiana doświadczeń 
oraz wiedzy eksperckiej na temat nowych 
modeli społeczno-gospodarczych, oparta 
na partnerskim uczeniu się i tworzeniu
sieci między podmiotami działającymi w 
sektorze kultury oraz osobami 
odpowiedzialnymi za wyznaczanie 
kierunków polityki w zakresie rozwoju 
sektora kultury i sektora kreatywnego;

Or. fr

Poprawka 51
Malika Benarab-Attou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 52
Malika Benarab-Attou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 53
Malika Benarab-Attou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Poprawka 54
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udzielanie wsparcia na rzecz 
wzmocnienia europejskich podmiotów 
działających w sektorze kultury i sektorze 

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

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

Or. de

Poprawka 55
Kinga Göncz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie obiegu dzieł literatury 
europejskiej;

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

Or. en

Poprawka 56
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie obiegu dzieł literatury 
europejskiej;

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

Or. en

Poprawka 57
Csaba Sógor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie obiegu dzieł literatury 
europejskiej;

b) wspieranie obiegu dzieł literatury 
europejskiej, a także różnorodnych dóbr 
kultury i dzieł sztuki;

Or. hu

Poprawka 58
Malika Benarab-Attou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 59
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 60
Nadja Hirsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 61
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 62
Nadja Hirsch



AM\903862PL.doc 19/21 PE491.020v01-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 63
Minodora Cliveti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – litera j a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. ro

Poprawka 64
Malika Benarab-Attou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 65
Malika Benarab-Attou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– odsetek i kwalifikacje osób 
deklarujących, że aktywnie uczestniczyły 
w warsztatach kulturalnych lub innym 
rodzaju tworzenia lub produkcji spektakli

Or. fr

Poprawka 66
Nadja Hirsch

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 67
Malika Benarab-Attou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b) – akapit 1 – tiret pierwsze
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr


