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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Importanța sectoarelor creative și culturale (SCC) 
Sectoarele creative și culturale (SCC) au o contribuție importantă în domeniul ocupării forței 
de muncă și al creșterii economice, asigurând 4,5% din PIB-ul total al Europei și 3,8% din 
forța de muncă. Sectoarele culturale și creative contribuie și la dezvoltarea altor sectoare ale 
economiei, precum turismul sau tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC). Prin 
stimularea inovării, a spiritului antreprenorial, printr-o creștere inteligentă și durabilă, 
sectoarele creative și culturale contribuie la incluziunea socială. 

Dificultăți și provocări comune

SCC se confruntă cu provocări și dificultăți comune precum fragmentarea pieței, globalizarea 
și digitalizarea, lipsa de date și absența unor investiții private. În special, IMM-urile și 
organizațiile din SCC întâmpină dificultăți privind accesul la finanțare. Aceste dificultăți se 
datorează, în principal, următoarelor motive:

 natura necorporală a multora dintre activele lor, cum ar fi drepturile de autor;
 produsele SCC nu sunt, în general, fabricate în serie, ci sunt, cel mai adesea, un 

prototip unic, în timp ce investițiile trebuie să fie realizate pe termen lung pentru a fi 
rentabile;

 antreprenorii din domeniul cultural și creativ nu dispun adesea de competențele 
comerciale necesare pentru a-și promova proiectele pe lângă instituțiile financiare;

 instituțiile financiare nu cunosc suficient aceste sectoare și nu sunt dispuse să 
investească în dezvoltarea cunoștințelor necesare pentru evaluarea riscurilor specifice; 

 datele fiabile sunt adesea insuficiente, ceea ce limitează posibilitatea IMM-urilor din 
aceste sectoare să obțină credite. 

Descrierea programului „Europa creativă”

Programul „Europa creativă” reunește și continuă programele Cultura, Media și Media 
Mundus. Bugetul general pentru acțiuni (2014-2020) se ridică la 1.801 miliarde EUR, 
reprezentând o creștere de 37% în raport cu actualul nivel al cheltuielilor. Programul „Europa 
creativă” are trei componente : componenta trans-sectorială adresată tuturor SCC (15% din 
bugetul programului); componenta Cultura adresată SCC (30% din bugetul programului); și 
componenta MEDIA adresată sectorului audiovizual (55% din bugetul programului). 

Componenta trans-sectorială pune la dispoziția SCC un mecanism pentru facilitarea accesului 
la finanțare pentru IMM-uri și pentru organizațiile din SCC și pentru a îmbunătăți capacitatea 
instituțiilor financiare de a evalua proiectele culturale și creative.  Acest mecanism va fi 
complementar altor mecanisme ale UE din cadrul Fondurilor structurale sau al Programului 
pentru competitivitate și inovare. 

Atât prioritățile, cât și măsurile de sprijin pentru componentele Cultura și MEDIA vizează 
consolidarea capacităților SCC pentru: încurajarea utilizării tehnologiilor digitale pentru a 
asigura adaptarea la evoluțiile pieței; adaptarea la tehnologiile digitale; noi modele de afaceri 
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și de distribuție; sprijinirea comercializării și a distribuției transnaționale prin intermediul 
platformelor online. 

Pentru a pune în aplicare programul, Comisia adoptă programe de lucru anuale prin acte de 
punere în aplicare, în conformitate cu procedura comitetului. Majoritatea granturilor acordate 
prin „Europa creativă” va fi gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și 
Cultură prin intermediul cererilor de propuneri. Ajutorul financiar acordat nu poate depăși 
50% din costurile finale ale operațiunilor sprijinite (dacă în programul anual nu se specifică 
altfel). Comisia va gestiona în mod direct unele aspecte ale programului, precum: atribuirea 
de premii, cooperarea cu instituțiile internaționale, fondurile de coproducție audiovizuală 
internațională, precum și finanțarea „Capitalelor culturale europene” și a „Mărcii 
patrimoniului european”. 

Comisia monitorizează în mod regulat programul „Europa creativă” pe baza indicatorilor de 
performanță prezentați în articolul 14, printre care: cota de ocupare a forței de muncă și cota 
din PIB a SCC; internaționalizarea operatorilor culturali și numărul de parteneriate trans-
naționale; numărul de bilete vândute la filmele europene în Europa și în întreaga lume; 
procentajul producției audiovizuale europene în sălile de cinema, la televiziune și în cadrul 
platformelor digitale; volumul de împrumuturi acordate în cadrul mecanismului financiar.

Poziția raportoarei

Prin amendamentele propuse, raportorul comisiei ITRE susține introducerea de noi obiective 
specifice ale programului, care întăresc componentele acestuia aferente adaptării SCC la 
globalizare și digitalizare. Modificările vizează, în special, accesibilitatea online a 
materialului cultural, îmbunătățirea modului de administrare și conservare a materialului în 
format digital, încurajarea parteneriatelor între instituțiile de cultură și sectorul privat, pentru a 
crea noi modalități de finanțare a digitalizării materialului cultural și pentru a stimula utilizări 
inovatoare ale materialului. De asemenea, raportorul susține includerea printre obiectivele 
specifice ale programului a îmbunătățirii accesului persoanelor cu handicap la produsele SCC. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru cultură și educație, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 și învățarea pe tot parcursul 
vieții.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Persoanele cu handicap au în 
continuare un acces limitat la produsele 
sectoarelor culturale și creative, iar 
facilitarea unui astfel de acces pentru 
persoanele cu handicap ar trebui inclusă 
în rândul obiectivelor specifice ale 
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programului Europa creativă.

Justificare
Pentru a favoriza protejarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene, 
precum și pentru consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative, este necesară 
includerea printre obiectivele specifice a sprijinirii unei creșteri sustenabile și incluzive prin 
facilitarea accesului persoanelor cu handicap la produsele sectoarelor creative și culturale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comunicarea Comisiei Europene 
privind strategia europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Strategia Europa 2020) 
definește o strategie care urmărește să 
transforme UE într-o economie inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, 
caracterizată de un grad ridicat de ocupare 
a forței de muncă, de productivitate și de 
coeziune socială. În cadrul acestei strategii, 
Comisia a precizat că Uniunea trebuie să 
ofere condiții-cadru mai atractive pentru 
inovare și creativitate, inclusiv prin 
stimulente pentru dezvoltarea 
întreprinderilor bazate pe cunoaștere și 
printr-un acces mai larg la finanțare pentru 
sectoarele culturale și creative.

(7) Comunicarea Comisiei Europene 
privind strategia europeană pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii (Strategia Europa 2020) 
definește o strategie care urmărește să 
transforme UE într-o economie inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, 
caracterizată de un grad ridicat de ocupare 
a forței de muncă, de productivitate și de 
coeziune socială. În cadrul acestei strategii, 
Comisia a precizat că Uniunea trebuie să 
ofere condiții-cadru mai atractive pentru 
inovare și creativitate, inclusiv prin 
stimulente pentru dezvoltarea 
întreprinderilor bazate pe cunoaștere și 
printr-un acces mai larg la finanțare pentru 
sectoarele culturale și creative, precum și 
să promoveze niveluri înalte de 
competențe digitale și de accesibilitate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cultura joacă un rol-cheie în timpul 
unei crize economice și financiare și 
reprezintă o contribuție creativă la 
îndeplinirea obiectivelor de politică 
socială, sprijinind inovarea și având astfel 
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rezultate în plan social.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative, dar și că 
obiectivele oricărui program nou ar trebui 
să fie în conformitate cu obiectivele 
strategiei „Europa 2020”. De asemenea, 
rezultă din aceste evaluări și consultări, 
precum și din diverse studii independente, 
în special studiul privind dimensiunea 
antreprenorială a industriilor culturale și 
creative, că sectoarele culturale și creative 
se confruntă cu provocări comune, și 
anume cu contextul unei piețe foarte 
fragmentate, cu impactul globalizării și al 
digitalizării, cu dificultăți în ceea ce 
privește accesul la finanțare și cu o lipsă de 
date comparabile, toate acestea impunând 
necesitatea luării de măsuri la nivelul UE.

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative, dar și că 
obiectivele oricărui program nou ar trebui 
să fie în conformitate cu obiectivele 
strategiei „Europa 2020”. De asemenea, 
rezultă din aceste evaluări și consultări, 
precum și din diverse studii independente, 
în special studiul privind dimensiunea 
antreprenorială a industriilor culturale și 
creative, că sectoarele culturale și creative 
se confruntă cu provocări comune, și 
anume cu contextul unei piețe foarte 
fragmentate, cu impactul globalizării și al 
digitalizării, cu dificultăți în ceea ce 
privește accesul la finanțare și cu o lipsă de 
date comparabile, toate acestea impunând 
necesitatea luării de măsuri la nivelul UE.
Dar, spre deosebire de celelalte provocări, 
digitalizarea trebuie considerată ca fiind 
atât un catalizator, cât și o oportunitate.

Justificare
Tehnologia și disponibilitatea infrastructurilor de internet în bandă largă în zonele urbane și 
rurale deschid noi posibilități creatorilor care doresc să producă și să-și difuzeze realizările 
către un public mai larg și cu un cost mai mic, în mod independent față de constrângerile 
fizice și geografice. Utilizarea la maximum a TIC de către furnizorii de conținut cultural și 
revizuirea modalităților tradiționale de producție și de distribuție vor oferi un public 
potențial și piețe mai ample pentru creatori și o ofertă culturală mai diversificată pentru 
cetățeni.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Sectoarele culturale și creative se 
confruntă cu tranziția digitală care 
afectează modelele clasice, transformând
lanțurile valorice și lansând un apel la noi 
modele de afaceri. Digitalizarea și accesul 
mai larg la resursele culturale oferă 
oportunități economice de proporții și 
reprezintă o condiție esențială pentru 
dezvoltarea viitoare a capacităților 
culturale și creative ale Europei și a 
prezenței sale industriale în acest 
domeniu.

Justificare
Materialul digitalizat poate fi reutilizat – atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale –
pentru utilizări cum ar fi dezvoltarea conținutului educațional și de învățare, a 
documentarelor, a aplicațiilor pentru turism, a jocurilor, a animațiilor și instrumentelor de 
proiectare, cu condiția ca acest lucru să se efectueze cu respectarea deplină a drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe.

Amendamentul 7

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, 
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, 

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 
difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități importante sectoarelor 
culturale și creative europene și societății 
în ansamblul său. 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, contribuind în același timp 
la îmbunătățirea coeziunii sociale. Pentru 
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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.

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.

Justificare
Strategiile de dezvoltare regională și locală au integrat cu succes sectoarele culturale și 
creative în multe domenii: promovarea valorificării comerciale a patrimoniului cultural; 
dezvoltarea unor infrastructuri și servicii culturale care să sprijine turismul durabil; crearea 
de clustere cuprinzând întreprinderi locale și parteneriate între SCC și sectoarele industriei, 
cercetării, educației etc.; înființarea unor laboratoare de inovare; dezvoltarea urbană 
durabilă.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Materialul digital ar trebui să fie 
bine gestionat și întreținut, pentru a se 
evita ca informația stocată în acest fel să 
devină ilizibilă atunci când elementele de 
hardware și software utilizate pentru 
stocare nu mai sunt de actualitate, când 
dispozitivele de stocare se deteriorează 
datorită învechirii și/sau când 
dispozitivele de stocare nu mai pot face 
față volumului considerabil de conținut 
nou și în continuă schimbare.
Tehnologiile inovatoare de stocare, bazate 
pe internet, pot juca un rol important în 
conservarea datelor culturale și creative, 
cu condiția ca securitatea datelor, 
reziliența infrastructurii digitale și 
accesul la aceste date să fie permise, 
protejate și garantate.

Amendamentul 9
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Propunere de regulament
Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) Sectoarele culturale și creative din 
Europa au nevoie, pentru a se dezvolta, de 
un sistem modern, accesibil și sigur din 
punct de vedere juridic de protejare a 
drepturilor de proprietate intelectuală 
(DPI);

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Practicile actuale de distribuție stau la 
baza sistemului de finanțare a 
cinematografiei. Cu toate acestea, există o 
nevoie din ce în ce mai pronunțată de 
promovare a apariției unor oferte online 
legale și atractive și de încurajare a 
inovării. Prin urmare, este esențială 
promovarea flexibilității noilor modalități 
de distribuție pentru a se permite apariția 
unor noi modele de afaceri.

(12) Practicile actuale de distribuție stau la 
baza sistemului de finanțare a 
cinematografiei. Cu toate acestea, există o 
nevoie din ce în ce mai pronunțată de 
promovare a apariției unor oferte online 
legale și atractive și de încurajare a 
inovării, în special prin intermediul 
internetului mobil. Prin urmare, este 
esențială promovarea flexibilității noilor 
modalități de distribuție pentru a se permite 
apariția unor noi modele de afaceri. Aceste 
oferte online legale și atractive ar trebui 
să se bazeze pe o abordare comprehensivă 
la nivelul Uniunii, cu implicarea tuturor 
părților interesate. Scopul acestor noi 
oferte online legale ar trebui să fie acela 
de a încuraja creația artistică și de a 
proteja interesele creatorilor, dar, în egală 
măsură, de a asigura o cât mai largă 
accesibilitate a publicului la produsele 
sectoarelor creative și culturale.

Justificare
Având în vedere că internetul este utilizat din ce în ce mai mult pe dispozitive mobile 
(telefoane, calculatoare, etc.), tehnologiile aferente internetului mobil ar trebui incluse ca 
având un rol important în asigurarea flexibilității noilor modalități de distribuție. Ofertele 
online legale și atractive ar trebui să încurajeze creația artistică și să protejeze interesele 
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creatorilor, dar, în egală măsură, să asigure o cât mai largă accesibilitate a publicului la 
produsele sectoarelor creative și culturale. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Uniunea ar trebui să acționeze 
imediat pentru a beneficia de avantajele 
digitalizării și ale conservării digitale.
Dacă statele membre nu își intensifică 
investițiile în acest domeniu, există riscul 
ca beneficiile culturale și economice 
aferente trecerii la era digitală să se 
materializeze pe alte continente, și nu în 
Europa.

Justificare
Digitalizarea constituie un mijloc important de garantare a unui acces sporit la materialul 
cultural și a utilizării acestuia într-o mai mare măsură. Costul integral al procesului de 
digitalizare a patrimoniului cultural al Europei este ridicat și nu poate fi acoperit doar prin 
finanțare publică. Sponsorizarea digitalizării de către sectorul privat sau parteneriatele 
public-privat pot implica entitățile private în eforturile de digitalizare și ar trebui să fie 
încurajate în continuare. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Cărțile, ziarele și revistele reprezintă 
componente ale industriilor culturale, 
precum și ale unui peisaj media divers și 
pluralist la nivel european. Era digitală 
creează dificultăți și la adresa 
sustenabilității sectoarelor tradiționale ale 
acestor industrii, inclusiv pentru edituri, 
librării și presa scrisă.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 12c (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Accesibilitatea online a materialului 
cultural va permite cetățenilor din 
întreaga Uniune să aibă acces la el și să îl 
utilizeze în scopuri recreative, educative 
sau profesionale. Astfel, patrimoniul 
divers și multilingv european va dobândi 
un profil clar pe internet, iar digitalizarea 
materialului instituțiilor de cultură ale 
Europei le va ajuta pe acestea să își ducă 
în continuare la îndeplinire misiunea de a 
furniza accesul la patrimoniul nostru și 
de a-l conserva în mediul digital.

Justificare
Accesibilitatea online a materialului cultural va permite cetățenilor din întreaga Uniune 
Europeană să aibă acces la el și să îl utilizeze în scopuri recreative, educative sau 
profesionale. În același timp, accesibilitatea online a materialului cultural va permite 
patrimoniului divers și multilingv european să dobândească un profil clar pe internet.

Amendamentul 14

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 

(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 
crea locuri de muncă, 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 
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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.

activele lor, a caracterului de prototip al 
activităților lor și a nevoii lor intrinseci de 
a-și asuma riscuri și de a experimenta 
pentru a inova, a faptului că operatorii nu 
sunt pregătiți să investească în aceste 
sectoare, iar comportamentul investițional 
al instituțiilor financiare este insuficient în 
acest domeniu.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se reunească 
programele individuale actuale ale Uniunii 
pentru sectoarele culturale și creative în 
cadrul unui singur program-cadru 
cuprinzător pentru a se acorda un sprijin 
mai eficient operatorilor din sectoarele 
culturale și creative, astfel încât aceștia să 
poată profita de oportunitățile generate de 
digitalizare și de globalizare și să abordeze 
aspectele care, în prezent, conduc la 
fragmentarea pieței. Pentru a fi eficient, 
programul trebuie să ia în considerare 
natura specifică a subsectoarelor, grupurile 
țintă diferite și nevoile specifice ale 
fiecăruia, prin abordări adaptate în cadrul 
componentelor independente.

(15) Este necesar să se reunească 
programele individuale actuale ale Uniunii 
pentru sectoarele culturale și creative în 
cadrul unui singur program-cadru 
cuprinzător pentru a se acorda un sprijin 
mai eficient operatorilor din sectoarele 
culturale și creative, astfel încât aceștia să 
poată profita de oportunitățile generate de 
digitalizare și de globalizare și să abordeze 
aspectele care, în prezent, conduc la 
fragmentarea pieței. Pentru a fi eficient, 
programul trebuie să ia în considerare 
natura specifică a subsectoarelor, grupurile 
țintă diferite și nevoile specifice ale 
fiecăruia, prin abordări adaptate în cadrul 
componentelor independente. Schimbările 
implicate de acest fapt ar trebui să vizeze 
în principal simplificarea procesului de 
aplicare și respectare a procedurilor de 
raportare financiară, astfel încât nici 
IMM-urile și nici organizațiile 
comunitare și de voluntari să nu fie 
copleșite de sarcinile administrative.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Capitala europeană a culturii și 
Marca patrimoniului european contribuie la 
consolidarea sentimentului de apartenență 
la un spațiu cultural comun și contribuie la 
creșterea valorii patrimoniului cultural. Ar 
trebui furnizate fonduri pentru aceste două
acțiuni ale Uniunii Europene.

(16) Capitalele europene ale culturii și 
sportului și Marca patrimoniului european 
contribuie la consolidarea sentimentului de 
apartenență la un spațiu cultural comun și 
contribuie la creșterea valorii patrimoniului 
cultural. Programul „Europa creativă” va 
furniza fonduri pentru aceste acțiuni ale 
Uniunii Europene.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luată în 
considerare natura specifică a sectoarelor 
culturale și creative și ar trebui să existe o 
preocupare deosebită pentru garantarea 
simplificării procedurilor administrative și 
financiare.

(23) În ceea ce privește punerea în aplicare 
a programului, ar trebui luată în 
considerare natura specifică a sectoarelor 
culturale și creative, între altele prin 
consultarea acestora prin intermediul 
canalelor adecvate, și ar trebui să existe o 
preocupare deosebită pentru garantarea 
simplificării procedurilor administrative și 
financiare, în special pentru IMM-uri și 
organizațiile comunitare și de voluntari.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) După cum se afirmă în raportul 
Comisiei privind impactul deciziilor 
Parlamentului European și ale Consiliului 
din 30 iulie 2010 de modificare a 
temeiurilor juridice ale programelor 

(25) După cum se afirmă în raportul 
Comisiei privind impactul deciziilor 
Parlamentului European și ale Consiliului 
din 30 iulie 2010 de modificare a 
temeiurilor juridice ale programelor 
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europene din domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții, al culturii, al tineretului și 
al cetățeniei, reducerea substanțială a 
întârzierilor din cadrul procedurilor de 
gestiune a mărit eficiența programelor.
Acest tip de simplificare ar trebui 
continuat.

europene din domeniul învățării pe tot 
parcursul vieții, al culturii, al tineretului și 
al cetățeniei, reducerea substanțială a 
întârzierilor din cadrul procedurilor de 
gestiune a mărit eficiența programelor.
Acest tip de simplificare ar trebui continuat 
și îmbunătățit în continuare, punând 
accentul pe scurtarea timpului de 
acordare a subvențiilor și pe o utilizare 
mai extinsă a instrumentelor electronice 
de gestionare a proiectelor.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „sectoare culturale și creative” 
înseamnă toate sectoarele ale căror 
activități sunt bazate pe valori culturale 
și/sau expresii artistice și creative, 
indiferent dacă aceste activități sunt 
orientate sau nu către piață și indiferent de 
tipul de structură care le realizează.
Activitățile respective includ crearea, 
producerea, difuzarea și conservarea 
bunurilor și serviciilor care constituie 
expresii culturale, artistice sau creative, 
precum și funcțiile conexe, cum ar fi 
educația, gestionarea sau reglementarea.
Sectoarele culturale și creative includ în 
special arhitectura, arhivele și bibliotecile, 
artizanatul artistic, audiovizualul (inclusiv 
filmele, televiziunea, jocurile video și 
multimedia), patrimoniul cultural, 
designul, festivalurile, muzica, arta 
spectacolului, editarea, radioul și artele 
vizuale;

(1) „sectoare culturale și creative” 
înseamnă toate sectoarele ale căror 
activități sunt bazate pe valori culturale 
și/sau expresii artistice și creative, 
indiferent dacă aceste activități sunt 
orientate sau nu către piață și indiferent de 
tipul de structură care le realizează.
Activitățile respective includ crearea, 
producerea, difuzarea și conservarea 
bunurilor și serviciilor, inclusiv 
digitalizarea serviciilor, care constituie 
expresii culturale, artistice sau creative, 
precum și funcțiile conexe, cum ar fi 
educația, gestionarea sau reglementarea și 
formarea. Sectoarele culturale și creative 
includ sectoare precum arhitectura, 
arhivele și bibliotecile, artizanatul artistic, 
audiovizualul (inclusiv filmele, 
televiziunea, radioul, jocurile video și 
multimedia), patrimoniul cultural, 
designul, muzica, arta spectacolului, 
editarea, sportul, artele vizuale și 
înregistrările;
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) caracterul transnațional și impactul 
activităților care vor completa programele 
naționale, internaționale precum și alte 
programe ale Uniunii;

(a) caracterul transnațional și impactul, în 
special asupra schimbului de cunoștințe, 
al activităților care vor completa 
programele locale, regionale, naționale, 
internaționale precum și alte programe ale 
Uniunii;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cooperarea transnațională care 
stimulează răspunsuri mai rapide, mai 
cuprinzătoare și mai eficiente la 
provocările globale și care generează efecte 
sistemice pe termen lung asupra 
sectoarelor;

(c) cooperarea transnațională care 
stimulează răspunsuri mai rapide, mai 
cuprinzătoare și mai eficiente la 
provocările globale, precum și inovarea și 
care generează efecte sistemice pe termen 
lung asupra sectoarelor;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) creșterea coeziunii sociale, prin 
îmbunătățirea accesului la produsele 
sectoarelor culturale și creative pentru toți 
cetățenii Uniunii și, în special, pentru 
persoanele cu handicap;

Justificare

Îmbunătățirea accesului la produsele sectoarelor culturale și creative pentru toți cetățenii 
europeni și, în special, pentru persoanele cu handicap contribuie în mod semnificativ la 
coeziunea socială a UE.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – 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 competitivității și 
flexibilității sectoarelor culturale și 
creative cu scopul de a promova o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea circulației transnaționale a 
producțiilor culturale și creative, dar și a 
operatorilor și accesul la noi categorii de 
public din Europa și din afara acesteia;

(b) asigurarea circulației transnaționale a 
producțiilor culturale și creative, dar și a 
operatorilor și accesul la noi categorii de 
public din Europa și din afara acesteia;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea mobilității în rândul 
artiștilor, a dialogului intercultural și a 
educației în domeniul artistic;

Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

sectoarelor culturale și creative, în special a 
bibliotecilor publice, a întreprinderilor 
mici și mijlocii, a microîntreprinderilor și 
a organizațiilor comunitare și de voluntari;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) sprijinirea cooperării politice 
transnaționale pentru a stimula elaborarea 
de politici, inovarea, consolidarea 
publicului și noile modele de afaceri.

(d) sprijinirea cooperării politice 
transnaționale pentru a stimula elaborarea 
de politici, inovarea, consolidarea 
publicului, noile modele de afaceri și 
activitatea antreprenorială;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) încurajarea parteneriatelor între 
instituțiile de cultură și sectorul privat, 
pentru a crea noi modalități de finanțare 
a digitalizării materialului cultural și 
pentru a stimula utilizări inovatoare ale 
materialului, în paralel cu garantarea 
faptului că parteneriatele public-privat 
pentru digitalizare sunt echitabile și 
echilibrate;

Justificare
Pentru a favoriza protejarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene, 
precum și pentru consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative, este necesară 
includerea printre obiectivele specifice a încurajării parteneriatelor între instituțiile de 
cultură și sectorul privat, pentru a crea noi modalități de finanțare a digitalizării materialului 
cultural și pentru a stimula utilizări inovatoare ale materialului.

Amendamentul 29
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Propunere de regulament
Articolul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) promovarea unor niveluri ridicate de 
competențe digitale și de accesibilitate în 
toate statele membre, pentru a crea 
oportunități egale care să le permită 
cetățenilor europeni să se bucure de 
conținutul producțiilor culturale, artistice 
și audiovizuale.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) stimularea creării sustenabile de 
locuri de muncă în sectoarele cultural și 
creativ, generând astfel consecințe 
pozitive și în domeniul ocupării forței de 
muncă în sectoarele conexe, precum 
turismul și sectorul digital;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) îmbunătățirea condițiilor de 
digitalizare și a accesibilității online a 
materialului protejat de drepturi de autor;

Justificare
Pentru a favoriza protejarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene, 
precum și pentru consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative, este necesară 
includerea printre obiectivele specifice a îmbunătățirii condițiilor de digitalizare și a 
accesibilității online a materialului protejat de drepturi de autor.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) îmbunătățirea condițiilor de 
infrastructură digitală și a cadrului 
legislativ de administrare și depozitare a 
materialelor în format digital, pentru a 
garanta conservarea pe termen lung a 
acestora;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) sprijinirea unei creșteri sustenabile și 
incluzive prin facilitarea accesului 
persoanelor cu handicap la produsele 
sectoarelor creative și culturale.

Justificare
Pentru a favoriza protejarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene, 
precum și pentru consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative, este necesară 
includerea printre obiectivele specifice a sprijinirii unei creșteri sustenabile și incluzive prin 
facilitarea accesului persoanelor cu handicap la produsele sectoarelor creative și culturale.

Amendamentul 34
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, precum și pentru 
microîntreprinderi și organizațiile 
comunitare și de voluntari. Acest 
mecanism are următoarele priorități:
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Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și pentru 
organizațiile din sectoarele culturale și 
creative europene;

(a) facilitarea accesului la finanțare pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, 
microîntreprinderi, bibliotecile publice și 
pentru organizațiile comunitare și de 
voluntari din sectoarele culturale și 
creative europene;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) conferințe, seminarii și dialog politic 
inclusiv în domeniul politicii culturale și al 
educației în domeniul mass-media și al 
culturii;

(e) conferințe, seminarii și dialog politic 
inclusiv în domeniul politicii culturale și al 
educației în domeniul mass-media și al 
culturii, care vizează actorii implicați 
direct în aceste sectoare;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – litera f – liniuța 5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– oferirea unui feedback regulat cu 
privire la sarcinile administrative pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, 
microîntreprinderi și organizațiile 
comunitare și de voluntari, precum și a 
unor propuneri practice de reducere a 
acestor sarcini.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor competențe și know-how 
propice pentru adaptarea la tehnologiile 
digitale, inclusiv testarea unor noi abordări 
în ceea ce privește consolidarea publicului 
și noile modele de afaceri;

(a) sprijinirea acțiunilor care oferă 
operatorilor, inclusiv bibliotecilor publice,
competențe și know-how propice pentru 
adaptarea la tehnologiile digitale, inclusiv 
testarea unor noi abordări în ceea ce 
privește consolidarea publicului și noile 
modele de afaceri, între altele prin 
utilizarea platformelor rețelelor de 
socializare; având în vedere utilizarea tot 
mai mare a internetului mobil, aceste 
tehnologii ar trebui sa fie parte integrantă 
din acest proces;

Amendamentul 39

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 ca 
mijloc de stimulare a interesului pentru 
producțiile culturale europene, inclusiv 
prin mobilizarea platformelor rețelelor de 
socializare.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) activități desfășurate de bibliotecile 
publice pentru digitalizarea operelor 
literare, pentru realizarea de cataloage 
integrate online și integrarea în rețele 
naționale și internaționale de biblioteci 
publice;
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 10 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii.

(e) acțiuni speciale în vederea obținerii 
unei vizibilități mai accentuate a bogăției și 
diversității culturilor europene, a stimulării 
dialogului intercultural și a înțelegerii 
reciproce, inclusiv prin premii culturale 
europene, Marca patrimoniului european și 
Capitalele europene ale culturii și 
sportului.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) facilitarea dobândirii de competențe și a 
constituirii de rețele și, în special, 
încurajarea utilizării tehnologiilor digitale 
pentru a se asigura adaptarea la evoluția 
pieței;

(a) facilitarea dobândirii de competențe și a 
constituirii de rețele și, în special, 
încurajarea utilizării tehnologiilor digitale 
și a platformelor de socializare pentru a se 
asigura adaptarea la evoluția pieței; având 
în vedere utilizarea tot mai mare a 
internetului mobil, aceste tehnologii ar 
trebui sa fie parte integrantă din acest 
proces;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea proiectelor care vor pune 
în aplicare, atât din punct de vedere 
tehnic, cât și creativ, abordări 
transversale ale mass-mediei și 
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platformelor;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinirea dezvoltării unor proiecte-
pilot, precum și promovarea și 
prezentarea lor publică.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 12 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijinirea politicilor care încurajează 
inovarea atât la nivel tehnic, cât și creativ, 
ținând seama de aspectele 
multiple/complexe ale industriilor 
creative.

Amendamentul 46

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 sănătății, al cercetării și inovării, 
al întreprinderilor, al turismului, al justiției,
al dezvoltării și al sportului;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte surse de finanțare relevante ale UE 
în domeniul culturii și media, în special 
Fondul social european, Fondul European 
de Dezvoltare Regională, programele de
cercetare și inovare, precum și 
instrumentele financiare referitoare la 
justiție și cetățenie, programele de 
cooperare externă și instrumentele de 
preaderare. În special, în ceea ce privește 
punerea în aplicare, va fi important să se 
asigure sinergiile între program și 
strategiile naționale și regionale de 
specializare inteligentă.

(b) alte surse de finanțare relevante ale UE 
în domeniul culturii și media, în special 
Fondul social european, Fondul European
de Dezvoltare Regională, programul 
pentru cercetare și inovare, programul 
„Erasmus pentru toți”, precum și 
instrumentele financiare referitoare la 
justiție și cetățenie, programele de 
cooperare externă și instrumentele de 
preaderare. În special, în ceea ce privește 
punerea în aplicare, va fi important să se 
asigure sinergiile între program și 
strategiile naționale și regionale de 
specializare inteligentă.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Pe lângă monitorizarea regulată, 
Comisia întocmește un raport extern de 
evaluare până la sfârșitul anului 2017 
pentru a evalua eficiența în atingerea 
obiectivelor, precum și eficiența 
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, având în vedere o 
decizie de reînnoire, modificare sau 
suspendare a programului. Evaluarea 
examinează posibilitatea simplificării, 
coerența internă și externă, menținerea 
relevanței tuturor obiectivelor, precum și 
contribuția măsurilor la prioritățile Uniunii 
în materie de creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii. Aceasta ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
și Decizia nr. 1041/2009/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

(a) Pe lângă monitorizarea regulată, 
Comisia întocmește un raport extern de 
evaluare până la sfârșitul anului 2017 
pentru a evalua eficiența în atingerea 
obiectivelor, precum și eficiența 
programului și valoarea adăugată 
europeană a acestuia, având în vedere o 
decizie de reînnoire, modificare sau 
suspendare a programului. Comisia 
prezintă Parlamentului European un 
raport anual privind rezultatele și 
indicatorii de performanță ai 
programului. Evaluarea examinează 
posibilitatea simplificării, coerența internă 
și externă, menținerea relevanței tuturor 
obiectivelor, precum și contribuția 
măsurilor la prioritățile Uniunii în materie 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Aceasta ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
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și Decizia nr. 1041/2009/CE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului.

Justificare
Pentru a monitoriza rezultatele și indicatorii de performanță ai programului, Comisia 
prezintă Parlamentului European un raport anual pe baza monitorizării și evaluării realizate 
în baza articolului 14.  

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Beneficiarii proiectelor sprijinite de 
program asigură comunicarea și difuzarea 
informațiilor cu privire la finanțarea pe 
care au primit-o din partea Uniunii și 
rezultatele obținute.

(1) Beneficiarii proiectelor sprijinite de 
program asigură comunicarea și difuzarea 
informațiilor cu privire la finanțarea pe 
care au primit-o din partea Uniunii și 
rezultatele obținute, inclusiv afișarea 
vizibilă a logo-urilor, nomenclaturii și 
simbolurilor relevante.
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