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Amendamentul 29
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității 
industriei Uniunii. În acest sens, Uniunea, 
atunci când este necesar, sprijină și 
completează acțiunile statelor membre care 
au ca scop respectarea diversității culturale 
și lingvistice, consolidarea competitivității
sectoarelor culturale și creative europene și 
facilitarea adaptării la transformările 
industriale, în special prin formarea 
profesională.

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora. În acest 
sens, Uniunea, atunci când este necesar, 
sprijină și completează acțiunile statelor 
membre care au ca scop respectarea 
diversității culturale și lingvistice, 
consolidarea sectoarelor culturale și 
creative europene, ca vectori ai dezvoltării 
economice și sociale, și facilitarea 
adaptării la transformările industriale, în 
special prin formarea profesională.

Or. fr

Amendamentul 30
David Casa

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității industriei 
Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci 

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora. În plus, el 
conferă Uniunii sarcina de a veghea la 
asigurarea condițiilor necesare 
competitivității industriei Uniunii. În acest 
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când este necesar, sprijină și completează 
acțiunile statelor membre care au ca scop 
respectarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative europene și 
facilitarea adaptării la transformările 
industriale, în special prin formarea 
profesională.

sens, Uniunea, atunci când este necesar, 
sprijină și completează acțiunile statelor 
membre care au ca scop respectarea și 
promovarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative europene și 
facilitarea adaptării la transformările 
industriale, în special prin formarea 
profesională.

Or. en

Amendamentul 31
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității industriei 
Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci 
când este necesar, sprijină și completează 
acțiunile statelor membre care au ca scop 
respectarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative europene și 
facilitarea adaptării la transformările 
industriale, în special prin formarea 
profesională.

(1) Tratatul urmărește obținerea unei 
uniuni tot mai strânse între popoarele 
Europei și conferă Uniunii sarcina, printre 
altele, de a contribui la înflorirea culturilor 
statelor membre, respectând diversitatea 
națională și regională a acestora și 
asigurând, în același timp, existența unor 
condiții necesare competitivității industriei 
Uniunii. În acest sens, Uniunea, atunci 
când este necesar, sprijină și completează 
acțiunile statelor membre care au ca scop 
respectarea diversității culturale și 
lingvistice, consolidarea competitivității 
sectoarelor culturale și creative europene și 
facilitarea adaptării la transformările 
industriale, în special prin formarea 
profesională inițială sau continuă.

Or. fr

Amendamentul 32
David Casa
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Agenda europeană pentru cultură într-
o lume în proces de globalizare”, aprobată 
de Consiliu printr-o rezoluție din 16 
noiembrie 2007 stabilește obiectivele 
pentru activitățile viitoare ale Uniunii 
Europene în sectoarele culturale și creative.
Aceasta are drept scop promovarea 
diversității culturale și a dialogului 
intercultural, promovarea culturii în calitate 
de catalizator al creativității în cadrul 
creșterii economice și al ocupării forței de 
muncă și promovarea culturii drept element 
esențial al relațiilor internaționale ale 
Uniunii.

(3) „Agenda europeană pentru cultură într-
o lume în proces de globalizare”, aprobată 
de Consiliu printr-o rezoluție din 16 
noiembrie 2007 stabilește obiectivele 
pentru activitățile viitoare ale Uniunii 
Europene în sectoarele culturale și creative.
Aceasta are drept scop promovarea 
diversității culturale și a dialogului 
intercultural, promovarea culturii în calitate 
de catalizator al creativității în cadrul 
Strategiei de la Lisabona pentru creștere
economică și ocuparea forței de muncă și 
promovarea culturii drept element esențial 
al relațiilor internaționale ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 33
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „Agenda europeană pentru cultură într-
o lume în proces de globalizare”, aprobată 
de Consiliu printr-o rezoluție din 16 
noiembrie 2007 stabilește obiectivele 
pentru activitățile viitoare ale Uniunii 
Europene în sectoarele culturale și creative. 
Aceasta are drept scop promovarea 
diversității culturale și a dialogului 
intercultural, promovarea culturii în calitate 
de catalizator al creativității în cadrul 
creșterii economice și al ocupării forței de 
muncă și promovarea culturii drept element 
esențial al relațiilor internaționale ale 
Uniunii.

(3) „Agenda europeană pentru cultură într-
o lume în proces de globalizare”, aprobată 
de Consiliu printr-o rezoluție din 16 
noiembrie 2007 stabilește obiectivele 
pentru activitățile viitoare ale Uniunii 
Europene în sectoarele culturale și creative. 
Aceasta are drept scop promovarea 
diversității culturale, a dialogului 
intercultural și a mobilității 
profesioniștilor, promovarea culturii în 
calitate de catalizator al creativității în 
cadrul creșterii economice și al ocupării 
forței de muncă și promovarea culturii 
drept verigă a incluziunii sociale și 
element esențial al relațiilor internaționale 
ale Uniunii.
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Or. fr

Amendamentul 34
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Pe de o 
parte, fragmentarea generează un peisaj 
cultural variat și foarte independent care dă 
glas diferitelor tradiții culturale care 
constituie diversitatea patrimoniului nostru 
european. Pe de altă parte, fragmentarea 
conduce la circulația transnațională limitată 
și suboptimă a producțiilor culturale și 
creative și a operatorilor în interiorul, cât și 
în afara Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori.

(10) Sectoarele culturale și creative 
europene sunt în mod inerent fragmentate 
pe criterii naționale și lingvistice. Totuși, 
trebuie să se țină seama și de faptul că 
există sectoare culturale și creative la 
nivel regional și local a căror acoperire 
nu coincide întotdeauna cu frontierele 
naționale și lingvistice ale statelor 
membre. Pe de o parte, fragmentarea 
generează un peisaj cultural variat și foarte 
independent care dă glas diferitelor tradiții 
culturale care constituie diversitatea 
patrimoniului nostru european. Pe de altă 
parte, fragmentarea conduce la circulația 
transnațională limitată și suboptimă a 
producțiilor culturale și creative și a 
operatorilor în interiorul, cât și în afara 
Uniunii Europene, la dezechilibre 
geografice și – în consecință – la o selecție 
limitată pentru consumatori

Or. it

Amendamentul 35
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse,
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difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități importante sectoarelor 
culturale și creative europene. Costurile de 
distribuție mai reduse, canalele noi de 
distribuție și noile oportunități pentru 
produsele de nișă pot facilita accesul și pot 
crește circulația la nivel mondial. Pentru a 
profita de aceste oportunități și a se adapta 
la contextul globalizării și al digitalizării, 
este necesar ca sectoarele culturale și 
creative să dezvolte competențe noi și să 
beneficieze de un acces mai larg la 
finanțare în vederea modernizării 
echipamentelor, a dezvoltării unor noi 
metode de producție și distribuție și a 
adaptării modelelor de afaceri.

difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Ea garantează un acces ușor 
la bunurile culturale, precum și 
consolidarea relațiilor interculturale. 
Aceste schimbări oferă oportunități 
importante sectoarelor culturale și creative 
europene. Costurile de distribuție mai 
reduse, canalele noi de distribuție și noile 
oportunități pentru produsele de nișă pot 
facilita accesul și pot crește circulația la 
nivel mondial. Pentru a profita de aceste 
oportunități și a se adapta la contextul 
globalizării și al digitalizării, este necesar 
ca sectoarele culturale și creative să 
dezvolte competențe noi și să beneficieze 
de un acces mai larg la finanțare în vederea 
modernizării echipamentelor, a dezvoltării 
unor noi metode de producție și distribuție 
și a adaptării modelelor de afaceri.

Or. hu

Amendamentul 36
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Una dintre cele mai mari provocări din 
sectoarele culturale și creative cu care se 
confruntă micii operatori, inclusiv ONG-
urile sau asociațiile, întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-urile) și 
microîntreprinderile, constă în dificultatea 
de a avea acces la fondurile de care au 
nevoie pentru a-și finanța activitățile, 
pentru a se dezvolta, pentru a-și menține 
competitivitatea sau pentru a se afirma pe 
plan internațional. Deși aceasta este o 
provocare comună pentru IMM-uri în 
general, situația este cu mult mai dificilă în 
sectoarele culturale și creative din cauza 
naturii necorporale a multora dintre 
activele lor, a caracterului de prototip al 
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sunt pregătiți să investească în aceste 
sectoare, iar comportamentul investițional 
al instituțiilor financiare este insuficient în 
acest domeniu.

activităților lor, a faptului că operatorii nu 
sunt pregătiți să investească în aceste 
sectoare, iar comportamentul investițional 
al instituțiilor financiare este insuficient în 
acest domeniu.

Or. fr

Amendamentul 37
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Participarea la program va fi deschisă 
țărilor aderente, țărilor candidate și 
potențialelor țări candidate care beneficiază 
de o strategie de preaderare, în 
conformitate cu principiile generale și cu 
termenii și condițiile generale de 
participare a acestor țări la programele 
Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în 
deciziile Consiliului de asociere sau în 
acordurile similare respective; participarea 
va fi deschisă și țărilor AELS care sunt 
părți la Acordul SEE și țărilor din zona de 
vecinătate a Uniunii Europene, în 
conformitate cu procedurile stabilite cu 
aceste țări în urma acordurilor-cadru 
privind participarea lor la programele 
Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene face obiectul unor 
acorduri specifice stabilite cu această țară.

(17) Participarea la program ar trebui să 
poată fi deschisă țărilor aderente, țărilor 
candidate și potențialelor țări candidate 
care beneficiază de o strategie de 
preaderare, în conformitate cu principiile 
generale și cu termenii și condițiile 
generale de participare a acestor țări la 
programele Uniunii stabilite în acordurile-
cadru, în deciziile Consiliului de asociere 
sau în acordurile similare respective; de 
asemenea, ea ar trebui să fie deschisă și 
țărilor AELS care sunt părți la Acordul 
SEE și țărilor din zona de vecinătate a 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
procedurile stabilite cu aceste țări în urma 
acordurilor-cadru privind participarea lor la 
programele Uniunii Europene. Participarea 
Confederației Elvețiene ar trebui să facă
obiectul unor acorduri specifice stabilite cu 
această țară.

Or. it

Amendamentul 38
Mara Bizzotto

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Programul ar trebui să fie deschis și 
pentru acțiunile de cooperare bilaterale sau 
multilaterale întreprinse cu alte state care 
nu fac parte din Uniunea Europeană pe 
baza unor credite suplimentare care 
urmează a fi definite.

(18) Programul ar trebui să poată fi deschis 
și pentru acțiunile de cooperare bilaterale 
sau multilaterale întreprinse cu alte state 
care nu fac parte din Uniunea Europeană 
pe baza unor credite suplimentare care 
urmează a fi definite.

Or. it

Amendamentul 39
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167 
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
educației, cercetării și inovării, al politicii 
de coeziune și industriale, al turismului și 
al relațiilor externe.

(20) Este necesar să se garanteze valoarea 
adăugată europeană a tuturor acțiunilor 
efectuate în cadrul programului, 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre în conformitate cu articolul 167
alineatul (4) din tratat și cu alte activități 
ale Uniunii, în special în domeniul 
educației, cercetării și inovării, al politicii 
sociale, al politicii de coeziune și 
industriale, al turismului și al relațiilor 
externe.

Or. fr

Amendamentul 40
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În conformitate cu principiile de 
evaluare referitoare la performanță, 

(27) În conformitate cu principiile de 
evaluare referitoare la performanță, 
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procedurile de monitorizare și evaluare a 
programului ar trebui să includă rapoarte 
anuale detaliate și să se refere la indicatorii 
și obiectivele specifice, măsurabile, 
realizabile, relevante și cu termene precise 
stabilite în prezentul regulament.

procedurile de monitorizare și evaluare a 
programului ar trebui să includă rapoarte 
anuale detaliate și să se refere la obiectivele 
și indicatorii cantitativi și calitativi
măsurabili, realizabili, relevanți și cu 
termene precise stabilite în prezentul 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 41
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) În cadrul punerii în aplicare a 
programului, este important să se asigure 
calitatea locurilor de muncă create în 
sectoarele culturale și creative, acestea 
fiind adesea caracterizate prin relații de 
muncă precare și instabile. 

Or. fr

Amendamentul 42
Thomas Händel

Propunere de regulament
Considerentul 30b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Punerea în aplicare a programului 
va trebui însoțită de un dialog cu toate 
părțile implicate din sectoarele culturale 
și creative, inclusiv cu actorii din 
societatea civilă și din sectorul 
necomercial.

Or. fr
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Amendamentul 43
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „operator” înseamnă un profesionist, o 
organizație, o întreprindere sau o instituție 
care își desfășoară activitatea în sectoarele 
culturale și creative;

2. „operator” înseamnă un profesionist, o 
asociație sau fundație, o întreprindere sau 
o instituție care își desfășoară activitatea în 
sectoarele culturale și creative;

Or. fr

Amendamentul 44
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 
promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

(b) consolidarea sectoarelor culturale și 
creative în ansamblul lor, cu scopul de a 
participa la dezvoltarea socială și 
economică europeană și de a promova o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. fr

Amendamentul 45
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) consolidarea competitivității sectoarelor 
culturale și creative cu scopul de a 

(b) consolidarea dimensiunii sociale și 
cetățenești a sectoarelor culturale și 
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promova o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

creative cu scopul de a susține o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. fr

Amendamentul 46
Thomas Händel

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor, îndeosebi a organizațiilor 
din sectorul public și din sectorul 
necomercial;

Or. fr

Amendamentul 47
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor;

(c) consolidarea capacității financiare a 
sectoarelor culturale și creative, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
organizațiilor și dezvoltarea programelor 
existente în materie de educație, cum ar fi 
învățarea pe tot parcursul vieții, Erasmus 
etc.;

Or. hu
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Amendamentul 48
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii, în conformitate cu 
recomandarea Comisiei 2003/361 privind 
definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii. Acest 
mecanism are următoarele priorități:

Or. de

Amendamentul 49
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

(1) Comisia stabilește un mecanism care 
vizează sectoarele culturale și creative și 
care funcționează în contextul unui 
instrument de datorie pentru întreprinderile 
mici și mijlocii, microîntreprinderi și 
asociații sau fundații. Acest mecanism are 
următoarele priorități:

Or. fr

Amendamentul 50
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele de 
afaceri, activități de învățare reciprocă și 
colaborarea în rețea între operatorii 
culturali și factorii de decizie în ceea ce 
privește evoluția sectoarelor culturale și 
creative;

(a) schimbul transnațional de experiență și 
know-how cu privire la noi modele 
socioeconomice, bazate pe activități de 
învățare reciprocă și colaborarea în rețea 
între operatorii culturali și factorii de 
decizie în ceea ce privește evoluția 
sectoarelor culturale și creative;

Or. fr

Amendamentul 51
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 52
Malika Benarab-Attou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinirea acțiunilor culturale și a 
participării artiștilor la activități de 
integrare socială;

Or. fr
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Amendamentul 53
Malika Benarab-Attou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinirea creativității și a 
experimentării operatorilor culturali, 
indiferent de dimensiunea organizației în 
cauză;

Or. fr

Amendamentul 54
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) furnizarea de sprijin în vederea 
consolidării operatorilor europeni și a 
rețelelor culturale internaționale pentru 
facilitarea accesului la oportunitățile 
profesionale.

(c) furnizarea de sprijin în vederea 
consolidării operatorilor europeni și a 
rețelelor culturale internaționale pentru 
facilitarea accesului la oportunitățile 
profesionale, la formarea profesională 
continuă și la mobilitatea actorilor.

Or. de

Amendamentul 55
Kinga Göncz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii 
europene;

(b) sprijinirea circulației transnaționale a 
operelor și produselor artistice și 
culturale;
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Or. en

Amendamentul 56
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii 
europene;

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

Or. en

Amendamentul 57
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea circulației literaturii 
europene;

(b) sprijinirea circulației literaturii 
europene, precum și a diferitelor bunuri 
culturale și opere de artă;

Or. hu

Amendamentul 58
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea consolidării publicului ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru 
producțiile culturale europene.

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

Amendamentul 59
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activități desfășurate de organizații care 
oferă o platformă de promovare europeană 
pentru dezvoltarea noilor talente și 
stimularea circulației artiștilor și 
producțiilor, cu un efect sistemic și la 
scară largă;

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

Or. fr

Amendamentul 60
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) facilitarea accesului la manifestări 
comerciale și piețe profesionale din 
domeniul audiovizualului și utilizarea de 
instrumente comerciale online, atât în 
interiorul, cât și în afara Europei;

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

Or. de

Amendamentul 61
Kinga Göncz
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Propunere de regulament
Articolul 12 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) inițiative de sprijin care prezintă și 
promovează diversitatea producțiilor 
audiovizuale europene;

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

Or. en

Amendamentul 62
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) inițiative de sprijin care prezintă și 
promovează diversitatea producțiilor 
audiovizuale europene;

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

Or. en

Amendamentul 63
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijinirea introducerii unor 
tehnologii de sprijin în centrele culturale 
și în instituțiile de învățământ, pentru a 
lărgi accesul persoanelor cu deficiențe 
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vizuale și auditive la cultură, educație și 
formare profesională.

Or. ro

Amendamentul 64
Malika Benarab-Attou

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției 
și dezvoltării;

(a) politicile relevante ale UE, în special în 
domeniul educației, al ocupării forței de 
muncă, al afacerilor sociale, al sănătății, al 
cercetării și inovării, al întreprinderilor, al 
turismului, al justiției și dezvoltării;

Or. fr

Amendamentul 65
Malika Benarab-Attou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– procentajul și calificarea persoanelor 
care au declarat că au participat activ la 
ateliere culturale sau la orice alt tip de 
creație și/sau producție de spectacole;

Or. fr

Amendamentul 66
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– internaționalizarea operatorilor culturali 
și numărul de parteneriate transnaționale 
înființate;

– internaționalizarea și mobilitatea 
operatorilor culturali și numărul de 
parteneriate transnaționale create;

Or. de

Amendamentul 67
Malika Benarab-Attou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

– internaționalizarea operatorilor culturali 
și numărul de parteneriate transnaționale 
înființate;

– diversificarea și internaționalizarea 
operatorilor culturali și numărul de 
parteneriate transnaționale create;

Or. fr


