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RÖVID INDOKOLÁS

Ma, amikor a pénzügyi válság és takarékossági intézkedéseink korábban nem tapasztalt 
drámai következményekkel járnak a foglalkoztatási és szociális ügyek tekintetében, és hosszú 
távú súlyos szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel fenyegetik polgárainkat, biztosítanunk 
kell, hogy jogalkotási javaslataink valóban megkönnyítsék polgáraink életét, és azt is 
garantálnunk kell, hogy ezek valamennyiük számára elérhetők legyenek, függetlenül attól, 
hogy milyen nemzetiségűek vagy milyen társadalmi háttérrel rendelkeznek.

Jelenleg 24,5 millió ember munkanélküli az Európai Unióban, azaz munkaképes korú 
polgáraink 10,2%-a, míg a fiataloknak több mint 22,4%-os vagy még annál is magasabb, 
megdöbbentő munkanélküliségi aránnyal kell megküzdeniük (több tagállamban majdnem 
50%) 1. Ezért minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy lehetőségeket biztosítsunk és 
segítséget nyújtsunk a növekedési lehetőségeket felmutató ágazatoknak. A kulturális és 
kreatív ágazatokban könnyen felfedezhetők ezek a határozott növekedési és fejlődési 
lehetőségek, hiszen „2000 és 2007 között a foglalkoztatás ezekben az ágazatokban évente 
átlagosan 3,5%-kal nőtt, az EU-27 gazdaságának 1%-os növekedéséhez képest”2. 2008-ban 
ezek az ágazatok adták a teljes európai GDP 4,5%-át és a munkaerő mintegy 3,8%-át 
foglalkoztatták. Továbbá pozitív, ösztönző hatást gyakorolnak más ágazatokra, így az 
idegenforgalomra, informatikára, oktatásra stb. is.

A Kreatív Európa program (a továbbiakban: a program) újabb olyan keretprogram, amely 
jelentős előnyöket hozhat a kreatív és kulturális iparágak szereplői számára, de csak akkor, ha 
megfelelően kerül kialakításra és választ ad az ágazatok és azok valamennyi szereplője 
szükségleteire és az előttük álló kihívásokra. 

Mindazonáltal a kulturális és kreatív ágazatok éppen olyan vegyesek és sokfélék, mint az EU 
egésze. Az Európai Bizottság javaslata már említi, hogy az uniós kulturális és kreatív 
ágazatok a nemzeti és nyelvi határvonalak mentén széttagoltak, azonban nem hanyagolhatjuk 
el azt, hogy további különbségek vannak az ágazat szereplőinek azon esélye tekintetében, 
hogy beindítsák és fenntartsák tevékenységüket. Egyes olyan tagállamokban, amelyek 
termelési kapacitása alacsony, vásárlóereje és támogatási kapacitása korlátozott, a kulturális 
és kreatív ágazatok helyzete sokkal nehezebb, ezért az előadó azt javasolja, hogy ezen 
országok vonatkozásában külön erőfeszítéseket kell tenni a kulturális és kreatív ágazatok azon 
lehetőségeinek bővítésére, hogy elérjék a vásárlókat.

Másik figyelembe veendő tényező a hátrányos társadalmi helyzetű csoportokhoz tartozó 
ágazati szereplők (mint például fogyatékossággal élők, különböző kisebbségek tagjai stb.) 
azon, nagy kihívást jelentő feladata, hogy hozzáférjenek a programhoz és magához a 
finanszírozáshoz. Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy ezen emberek kulturális jogait 
védeni kell és elő kell mozdítani. 

További szempont a mikrovállalkozások jelentősége. Az Európai Bizottság adatai szerint az 
uniós vállalkozások 99%-a kkv, melyek 90%-a jelenleg mikrovállalkozás (kevesebb mint 10 

                                               
1 Az Eurostat sajtóközleménye, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&
2 Az Európai Bizottság sajtóközleménye, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399
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munkavállalóval, valójában átlagosan 5 embert foglalkoztatva). Ezek a mikrovállalkozások az 
európai mun k a e r ő  53%-át foglalkoztatják, ezért gazdaságaink szempontjából 
nélkülözhetetlenek. Jelentős szerepet játszanak a kulturális és kreatív ágazatokban is, ezért 
alapvető jelentőségű annak biztosítása, hogy programunk előnyös legyen számukra. 
A fiatal ágazati szereplőket sem szabad elhanyagolni: létfontosságú, hogy a lehető 
legnagyobb segítséget és legtöbb ösztönzőt kapják vállalkozásaik és szervezeteik 
létrehozásához, működtetéséhez és nemzetközivé tételéhez. 

Az Európa 2020 stratégia megvalósítása céljából a kulturális és kreatív ágazatok 
versenyképességének erősítése érdekében a programnak támogatnia kell ezen ágazatok 
országok közötti működését azáltal, hogy felruházza őket az ehhez szükséges kommunikációs 
és vállalkozási készségekkel, továbbá ösztönöznie kell az ágazatban működő szakemberek 
számára testre szabott vezetői, üzleti és vállalkozói képzések rendelkezésre állását annak 
érdekében, hogy pénzügyi függetlenségük erősödjön, és tevékenységük fenntartható legyen.

Az ágazatok jelentősebb előrelépéséhez biztosítani kell az átfogó következetességet és azt, 
hogy a program és egyéb, ezen a területen működő uniós finanszírozási források, mint például 
az ESZA, az EU társadalmi változás és innováció programja, az ERFA stb. kiegészítsék 
egymást.

Ahogy egyéb programok esetében is, létfontosságú az ellenőrzés és az értékelés, ezért jól 
megalapozott mutatókra van szükség. A helyzet és az ágazatok (program által előidézett) 
változásának árnyaltabb bemutatása érdekében nemcsak arról kell adatokat gyűjteni, hogy az 
ágazatok mekkora részt vállalnak a foglalkoztatásból, illetve a GDP mekkora részét adják, 
hanem az ágazatok változásából eredő olyan adatokat is, amelyek az ágazati szereplők 
tevékenységének fenntarthatóságával és a hátrányos társadalmi helyzetű szereplők 
programhoz való hozzáférésével kapcsolatosak. Továbbá, ami a kulturális és kreatív ágazatok 
pénzügyi lehetőségeinek megerősítésére irányuló célt illeti, nemcsak a pénzügyi eszköz 
keretében nyújtott hitelek mennyiségét kell ellenőrizni és értékelni, hanem a kohéziós 
országokból érkező és a hátrányos társadalmi helyzetű csoportokhoz tartozó, a pénzügyi 
eszközből támogatásban részesülő kedvezményezettek számát is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 

(3) A Tanács által 2007. november 16-i 
állásfoglalásában támogatott „Az Európai 
kulturális program a globalizálódó 
világban” című bizottsági közlemény 
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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.

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 
kisebbségekhez tartozó és a társadalmilag 
kirekesztett emberek kulturális jogainak 
védelme és 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.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2007. március 18-án hatályba lépett, 
a kulturális kifejezés sokszínűségének 
védelméről és előmozdításáról szóló 
UNESCO-egyezménynek, amelyben az 
Unió az egyik szerződő fél, az a célja, hogy 
valamennyi ország kulturális kifejezésének 
támogatása érdekében erősítse a 
nemzetközi együttműködést – ideértve a 
nemzetközi koprodukciós és közös 
forgalmazási megállapodásokat –, valamint 
a szolidaritást.

(5) A 2007. március 18-án hatályba lépett, 
a kulturális kifejezés sokszínűségének 
védelméről és előmozdításáról szóló 
UNESCO-egyezménynek, amelyben az 
Unió az egyik szerződő fél, az a célja, hogy 
valamennyi ország és egyén kulturális 
kifejezésének támogatása érdekében 
erősítse a nemzetközi együttműködést –
ideértve a nemzetközi koprodukciós és 
közös forgalmazási megállapodásokat –, 
valamint a szolidaritást. E tekintetben az 
egyezmény megállapítja, hogy kellő 
figyelmet kell fordítani a különböző 
társadalmi csoportokra, beleértve a 
kisebbségek tagjait is.

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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, továbbá 
abból a szempontból is, hogy mekkora 
esélyük van arra, hogy eljussanak a 
szélesebb nyilvánossághoz. Ami az 
országok közötti különbségeket illeti, nem 
elhanyagolható, hogy egyes olyan 
tagállamokban, melyek termelési 
kapacitása alacsony, vásárlóereje és 
támogatási kapacitása korlátozott, a 
kulturális és kreatív ágazatok helyzete 
sokkal nehezebb; ezért külön 
erőfeszítéseket kell tenni a kulturális és 
kreatív ágazatok azon lehetőségeinek 
erősítésére, hogy elérjék a vásárlókat. 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 és 
társadalmi egyenlőtlenségek alakulnak ki, 
és ebből következően korlátozott választék 
áll a fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A digitalizálódás jelentős mértékben 
befolyásolja a kulturális és kreatív 

(11) A digitalizálódás jelentős mértékben 
befolyásolja a kulturális és kreatív 
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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.

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.
Ezeket az új követelményeket nehezen 
tudják teljesíteni a hátrányos társadalmi 
háttérrel rendelkező ágazati szereplők.

Or. en

Módosítás 5

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 
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. 

(13) A kulturális és kreatív ágazatok 
számára, különösen az ágazatok kisebb 
szereplői, például 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, tevékenységük 
elindításához, növekedésükhöz, illetve 
versenyképességük és nemzetközi 
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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.

jelenlétük fenntartásához szükségük van. 
Miközben ez általános problémát jelent a 
mikrovállalkozások és 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. en

Módosítás 6

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 
végzett tevékenységeivel.

(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 foglalkoztatás, a 
kutatás és innováció, az ipar- és kohéziós 
politika, az idegenforgalom és a 
külkapcsolatok terén végzett 
tevékenységeivel.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A teljesítményre vonatkozó értékelés (27) A teljesítményre vonatkozó értékelés 
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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.

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. Az 
éves jelentéseket meg kell küldeni és be 
kell mutatni az Európai Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a keretprogram tevékenységeinek 
országok közötti jellege, valamint e 
tevékenységek hatása, amely kiegészíti a 
nemzeti, nemzetközi és egyéb uniós 
programokat;

a) a keretprogram tevékenységeinek 
országok közötti és kultúraközi jellege, 
valamint e tevékenységek hatása, amely 
kiegészíti a nemzeti, nemzetközi és egyéb 
uniós programokat;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az európai kulturális és kreatív 
ágazatokon belül egyenlőbb 
versenyfeltételek biztosítása az alacsony 
produkciós kapacitású országok és/vagy a 
korlátozott földrajzi és nyelvi területtel 
rendelkező országok vagy régiók 
figyelembevételével.

d) az európai kulturális és kreatív 
ágazatokon belül egyenlőbb 
versenyfeltételek biztosítása az alacsony 
produkciós kapacitású országok és/vagy a 
korlátozott földrajzi és nyelvi területtel 
rendelkező országok vagy régiók, valamint 
a hátrányos helyzetű csoportokból érkező 
ágazati szereplők figyelembevételével.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az európai kulturális és kreatív ágazatok 
országok közötti működőképességének 
támogatása;

a) az európai kulturális és kreatív ágazatok 
országok közötti működőképességének 
támogatása többek között az ágazati 
szereplőknek az ebben a környezetben 
szükséges kommunikációs és vállalkozási 
készségekkel való felruházása révén;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 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 mikro-, kis- és középvállalkozások és 
szervezetek, valamint a hátrányos 
társadalmi helyzetű ágazati szereplők
pénzügyi önállóságának megerősítése az 
ágazatban működő szakemberek számára 
testre szabott vezetői, üzleti és vállalkozói 
képzési programok rendelkezésre 
állásának ösztönzése révén;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kreatív ágazatokat célzó, és a mikro-, kis-
és középvállalkozások támogatására 
szolgáló uniós adósságinstrumentum 
keretén belül működő eszközt. Ezen eszköz 
a következő prioritásokkal fog működni:

Or. en

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

a) az európai kulturális és kreatív 
ágazatokban működő kis- és 
középvállalkozások és szervezetek 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
elősegítése;

a) az európai kulturális és kreatív 
ágazatokban működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások és szervezetek 
finanszírozáshoz való hozzáférésének 
elősegítése, különös tekintettel a fiatal és a 
hátrányos társadalmi helyzetű 
csoportokból érkező ágazati szereplőkre;

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kulturális és kreatív ágazatokban a 
szakpolitikák kialakítása, az innováció, a 
közönségalakítás és az új üzleti modellek 
előmozdítása érdekében a Bizottság az 
országok közötti politikai együttműködés 
támogatására vonatkozóan a következő 
intézkedéseket hajtja végre:

A magyar változatot nem érinti.

Or. en
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Módosítás 15

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

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – f pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Kreatív Európa program nemzeti 
szinten történő előmozdítása;

– a Kreatív Európa program nemzeti és 
regionális szinten történő előmozdítása;

Or. en

Módosítás 17

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 és különböző 
műalkotások terjesztésének támogatása

Or. en
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Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködési intézkedések, amelyek 
ágazaton belüli vagy ágazatok közötti 
tevékenységek végrehajtása céljából 
összefogják a különböző országokból 
származó szereplőket;

a) együttműködési intézkedések, amelyek 
ágazaton belüli vagy ágazatok közötti 
tevékenységek végrehajtása céljából 
összefogják a különböző országokból 
származó szereplőket, különös tekintettel a 
hátrányos társadalmi helyzetű ágazati 
szereplőkre;

Or. en

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az audiovizuális szereplők támogatása 
abban, hogy kedvezőbb határokon átnyúló 
forgalmazási lehetőségekkel rendelkező 
európai audiovizuális alkotásokat 
fejlesszenek ki;

b) az audiovizuális szereplők támogatása 
abban, hogy kedvezőbb határokon átnyúló 
forgalmazási lehetőségekkel rendelkező 
európai audiovizuális alkotásokat 
fejlesszenek ki, különös tekintettel a 
hátrányos társadalmi helyzetű ágazati 
szereplőkre;

Or. en

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a közönség ismereteinek és érdeklődési 
körének bővítését célzó tevékenységek 
támogatása;

i) a közönség ismereteinek és érdeklődési 
körének bővítését célzó tevékenységek 
támogatása, a társadalmak sokrétű és 
összetett természetére való tekintettel;
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Or. en

Módosítás 21
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 a kultúra, az oktatás, a 
foglalkoztatás, az egészségügy, a kutatás és 
innováció, az ipar, a vállalkozás, a 
kereskedelem, az idegenforgalom, az 
igazságügy és a fejlesztés területén;

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kultúrára és médiára vonatkozó 
szakpolitikák területének más vonatkozó 
uniós finanszírozási forrásai, különösen az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, a kutatási és 
innovációs programok, valamint az 
igazságügyhöz és az állampolgársághoz 
kapcsolódó pénzügyi eszközök, külső 
együttműködési programok és az 
előcsatlakozási programok. A végrehajtás 
szintjén a program és az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák közötti szinergiák 
biztosítása különösen fontos.

b) a kultúrára és médiára vonatkozó 
szakpolitikák területének más vonatkozó 
uniós finanszírozási forrásai, különösen az 
Európai Szociális Alap, az Európai Unió 
társadalmi változás és innováció 
programja (különösen a Progress 
mikrofinanszírozási eszköz), az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, a kutatási és 
innovációs programok és az Erasmus 
mindenkinek program, valamint az 
igazságügyhöz és az állampolgársághoz 
kapcsolódó pénzügyi eszközök, külső 
együttműködési programok és az 
előcsatlakozási programok. A végrehajtás 
szintjén a program és az intelligens 
specializációra irányuló nemzeti és 
regionális stratégiák közötti szinergiák 
biztosítása különösen fontos.

Or. en
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Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az ágazati szereplők tevékenységének 
fenntarthatósága tekintetében 
tapasztalható ágazati változások;

Or. en

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a hátrányos társadalmi helyzetű 
szereplők programhoz való hozzáférésével 
kapcsolatos ágazati változások;

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az alacsony termelési kapacitású, 
korlátozott vásárlóerejű és korlátozott 
támogatási kapacitással rendelkező 
tagállamokból érkező végső 
kedvezményezettek száma;

Or. en
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Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 albekezdés – 3 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– hátrányos társadalmi helyzetű 
csoportokhoz tartozó, a pénzügyi 
eszközből támogatásban részesülő végső 
kedvezményezettek száma.

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A rendszeres nyomon követési 
folyamaton felül a Bizottság legkésőbb 
2017 végéig külső jelentést készít a 
célkitűzések megvalósításának, valamint a 
program és az európai hozzáadott érték 
hatékonyságának értékelésére, azzal a 
céllal, hogy határozatot hozzon a program 
megújításáról, módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelés foglalkozik 
az egyszerűsítés kérdésével, annak belső és 
külső összeegyeztethetőségével, a 
célkitűzések további relevanciájával, 
valamint az intézkedéseknek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
feltételeihez való hozzájárulásával. 
Figyelembe veszi az 1855/2006/EK 
határozat, az 1718/2006/EK határozat, 
továbbá az 1041/2009/EK európai 
parlamenti és a tanácsi határozat hosszú 
távú hatásairól készült értékelés 
eredményeit.

a) A rendszeres nyomon követési 
folyamaton felül a Bizottság legkésőbb 
2017 végéig külső jelentést készít a 
célkitűzések megvalósításának, valamint a 
program és az európai hozzáadott érték 
hatékonyságának értékelésére, azzal a 
céllal, hogy határozatot hozzon a program 
megújításáról, módosításáról vagy 
felfüggesztéséről. Az értékelés foglalkozik 
az egyszerűsítés kérdésével, annak belső és 
külső összeegyeztethetőségével, a 
célkitűzések további relevanciájával,
valamint az intézkedéseknek az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
feltételeihez való hozzájárulásával. 
Figyelembe veszi az 1855/2006/EK 
határozat, az 1718/2006/EK határozat, 
továbbá az 1041/2009/EK európai 
parlamenti és a tanácsi határozat hosszú 
távú hatásairól készült értékelés 
eredményeit. A külső értékelő jelentést 
továbbítani kell és be kell mutatni az 
Európai Parlamentnek.

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság létrehozza a kulturális és 
kreatív ágazatokat célzó, és a kis- és 
középvállalkozások támogatására szolgáló 
uniós adósságinstrumentum keretén belül 
működő eszközt. Az ily módon nyújtott 
pénzügyi támogatást a kulturális és kreatív 
ágazatokban működő kis- és 
középvállalkozások és szervezetek számára 
különítik el.

A Bizottság létrehozza a kulturális és 
kreatív ágazatokat célzó, és a mikro-, kis-
és középvállalkozások támogatására 
szolgáló uniós adósságinstrumentum 
keretén belül működő eszközt. Az ily 
módon nyújtott pénzügyi támogatást a 
kulturális és kreatív ágazatokban működő 
mikro-, kis- és középvállalkozások és 
szervezetek számára különítik el.

Or. en


