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Изменение 23
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие 
и същевременно гарантира 
осигуряването на условията, 
необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 
предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение.

(1) В Договора е залегнал стремежът за 
полагане на основите на все по-тесен 
съюз между народите на Европа и на 
Съюза се поставя задачата, inter alia, да 
допринесе за разцвета на културите на 
държавите членки, като зачита тяхното 
национално и регионално многообразие 
и същевременно гарантира 
осигуряването на условията, 
необходими за конкурентоспособността 
на промишлеността в Съюза. В това 
отношение, когато е необходимо 
Европейският съюз подкрепя и допълва 
действията, които държавите членки 
предприемат за зачитане на културното 
и езиковото многообразие, засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските сектори на културата и 
творчеството и улесняване на 
приспособяването към промените в 
промишлеността, по-специално 
посредством професионално обучение и 
учене през целия живот.

Or. en

Изменение 24
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В съобщението на Европейската 
комисия относно Европейската 
стратегия за интелигентен, устойчив и 

(7) В съобщението на Европейската 
комисия относно Европейската 
стратегия за интелигентен, устойчив и 
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приобщаващ растеж („Европа 2020“) е 
определена стратегия, която има за цел 
превръщането на Съюза в интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика с 
високо равнище на заетост, 
производителност и социално 
сближаване. В стратегията Комисията 
отбеляза, че е необходимо Съюзът да 
осигури рамка от по-привлекателни 
условия за развитие на иновациите и 
творчеството, включително чрез 
стимули за растеж на предприятията, 
чиято дейност е основана на знанието, и 
разширен достъп до финансиране за 
секторите на културата и творчеството.

приобщаващ растеж („Европа 2020“) е 
определена стратегия, която има за цел 
превръщането на Съюза в интелигентна, 
устойчива и приобщаваща икономика с 
високо равнище на заетост, 
производителност и социално 
сближаване. В стратегията Комисията 
отбеляза, че е необходимо Съюзът да 
осигури рамка от по-привлекателни 
условия за развитие на иновациите и 
творчеството, включително чрез 
стимули за растеж на предприятията, 
чиято дейност е основана на знанието, и 
разширен достъп до финансиране за 
секторите на културата и творчеството, 
както и за насърчаване на високи 
равнища на цифрова грамотност и 
достъпност.

Or. en

Изменение 25
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Културата играе ключова роля 
във времена на икономическа и 
финансова криза и има творчески 
принос за постигането на целите на 
социалната политика, за 
стимулирането на иновациите и по 
този начин за постигане на социални 
резултати.

Or. lt

Изменение 26
Ioan Enciu
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Поради своята същност 
европейските сектори на културата и 
творчеството са вътрешно раздробени 
по езиков и национален признак. От 
една страна тази разпокъсаност 
обогатява културното пространство и го 
превръща в независима културна среда, 
в която се откроява самобитността на 
различните културни традиции, 
формиращи многообразието на нашето 
европейско наследство. От друга страна 
разпокъсаността води до ограничено и 
неоптимално транснационално 
движение на културните и творческите 
произведения и на операторите в 
рамките на Съюза и извън него, до 
географски неравновесия, а вследствие 
на това — до ограничен избор за 
потребителя.

(10) Поради своята същност 
европейските сектори на културата и 
творчеството са вътрешно раздробени 
по езиков и национален признак. От 
една страна тази разпокъсаност 
обогатява културното пространство и го 
превръща в независима културна среда, 
в която се откроява самобитността на 
различните културни традиции, 
формиращи многообразието на нашето 
европейско наследство. От друга страна 
разпокъсаността води до ограничено и 
неоптимално транснационално 
движение на културните и творческите 
произведения и на операторите в 
рамките на Съюза и извън него, до 
географски неравновесия, а вследствие 
на това — до ограничен избор за 
потребителя. Освен това 
неравновесното разпределение на 
цифровите инфраструктури сред 
държавите членки, което съставлява 
бариера пред достъпа до цифрови 
технологии като широколентовия 
достъп до интернет, води до 
разпокъсаност на европейския цифров 
пазар, която вреди на завършването 
на единния пазар за 
телекомуникационни услуги и на 
постигането на целите по „Европа 
2020“ и на Програмата в областта на 
цифровите технологии за Европа.

Or. en

Изменение 27
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Цифровият материал следва да 
се управлява и поддържа ефикасно, за 
да се предотврати това, запазената в 
цифров формат информация да стане 
невъзможна за четене поради 
остаряването на хардуера и 
софтуера, на който тя се съхранява, 
когато с възрастта се влоши 
състоянието на устройствата за 
съхранение на информация и/или те 
вече не могат да се справят с големия 
обем ново и постоянно променящо се 
съдържание. Новаторските и 
основани на интернет технологии за 
съхраняване могат да изпълняват 
важна роля за запазване на 
културната и творческата 
информация, при условие че 
сигурността на информацията, 
устойчивостта на цифровата 
инфраструктура и достъпът до тази 
информация са задължително 
възможни, защитени и гарантирани.

Or. en

Изменение 28
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За да процъфтяват, секторите 
на културата и творчеството в 
Европа имат нужда от модерна, 
достъпна и сигурна в правно 
отношение система за защита на 
правата върху интелектуалната 
собственост.

Or. en
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Изменение 29
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Книгите, вестниците и 
списанията са съставни части на 
културните индустрии, както и на 
една плуралистична и разнообразна 
европейска медийна среда, като 
цифровата епоха също така поставя 
предизвикателства пред 
устойчивостта на традиционните 
сектори на тези индустрии, 
включително книгоиздаването, 
търговията с книги и печатните 
медии.

Or. en

Изменение 30
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности, растеж, разрастване, 
поддържане на конкурентоспособността 
или развиване на дейността в 
международен план. Докато това 
предизвикателство стои по принцип 

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности, растеж, разрастване, 
поддържане на конкурентоспособността 
или развиване на дейността в 
международен план. Докато това 
предизвикателство стои по принцип 
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пред МСП, положението е значително 
утежнено в областта на културата и 
творчеството поради нематериалния 
характер на много от активите в тези 
сектори, естеството на дейността им, 
свързано с уникално сътворяване на 
прототипи, липсата на готовност за 
инвестиране на операторите в 
секторите, както и недостатъчна 
готовност за реално влагане на капитал 
от страна на инвестиращите финансови 
институции.

пред МСП, положението е значително 
утежнено в областта на културата и 
творчеството поради нематериалния 
характер на много от активите в тези 
сектори, естеството на дейността им, 
свързано с уникално сътворяване на 
прототипи, и присъщата им 
необходимост да поемат риск и да 
експериментират, за да постигнат 
иновации, липсата на готовност за 
инвестиране на операторите в 
секторите, както и недостатъчна 
готовност за реално влагане на капитал 
от страна на инвестиращите финансови 
институции.

Or. en

Изменение 31
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности, растеж, разрастване, 
поддържане на конкурентоспособността 
или развиване на дейността в 
международен план. Докато това 
предизвикателство стои по принцип 
пред МСП, положението е значително 
утежнено в областта на културата и 
творчеството поради нематериалния 
характер на много от активите в тези 
сектори, естеството на дейността им, 
свързано с уникално сътворяване на 
прототипи, липсата на готовност за 

(13) Едно от най-големите 
предизвикателства за секторите на 
културата и творчеството, особено за 
малките оператори, включително 
малките и средните предприятия (МСП) 
и микропредприятията, е затрудненият 
достъп до средствата, които са им 
необходими за финансиране на 
дейности, растеж, създаване на 
заетост, поддържане на 
конкурентоспособността или развиване 
на дейността в международен план. 
Докато това предизвикателство стои по 
принцип пред МСП, положението е 
значително утежнено в областта на 
културата и творчеството поради 
нематериалния характер на много от 
активите в тези сектори, естеството на 
дейността им, свързано с уникално 
сътворяване на прототипи, липсата на 
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инвестиране на операторите в 
секторите, както и недостатъчна 
готовност за реално влагане на капитал 
от страна на инвестиращите финансови 
институции.

готовност за инвестиране на 
операторите в секторите, както и 
недостатъчна готовност за реално 
влагане на капитал от страна на 
инвестиращите финансови институции.

Or. en

Изменение 32
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Признава, че всяка индустрия 
може да се разглежда като 
потенциално творческа и новаторска, 
а не само тези, посочени в 
настоящото предложение като 
такива.

Or. en

Обосновка

Програма „Творческа Европа“ обединява програмите „Култура“, „МЕДИА“ и 
„МЕДИА Мундус“ и следователно дефинира „творческия сектор“ много тясно. С 
настоящото изменение просто се цели да се подчертае по-широката необходимост 
от творчество и иновации в Европа. 

Изменение 33
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Необходимо е съществуващите 
отделни програми на Съюза в секторите 
на културата и творчеството да бъдат 
обединени в една цялостна рамкова 

(15) Необходимо е съществуващите 
отделни програми на Съюза в секторите 
на културата и творчеството да бъдат 
обединени в една цялостна рамкова 
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програма с цел по-ефективно 
подпомагане на операторите в сферата 
на културата и творчеството, които да 
успеят да се възползват от 
възможностите, възникващи при 
прехода към цифрови технологии и 
глобализацията, и да получат подкрепа 
при решаването на проблемите, които в 
момента водят до разпокъсване на 
пазара. За да бъде ефективна, 
програмата следва да отчита 
специфичното естество на различните 
сфери на дейност в рамките на тези 
сектори, техните различни целеви групи 
и конкретните им потребности чрез 
прилагане на специфични за отделните 
направления подходи.

програма с цел по-ефективно 
подпомагане на операторите в сферата 
на културата и творчеството, които да 
успеят да се възползват от 
възможностите, възникващи при 
прехода към цифрови технологии и 
глобализацията, и да получат подкрепа 
при решаването на проблемите, които в 
момента водят до разпокъсване на 
пазара. За да бъде ефективна, 
програмата следва да отчита 
специфичното естество на различните 
сфери на дейност в рамките на тези 
сектори, техните различни целеви групи 
и конкретните им потребности чрез 
прилагане на специфични за отделните 
направления подходи. Подобни 
промени следва да отдават 
приоритет на опростяването на 
процеса за прилагане и спазване на 
процедурите за финансова 
отчетност, така че нито МСП, нито 
общностните и доброволческите 
организации да не бъдат претоварени 
с административни въпроси.

Or. en

Изменение 34
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Наградата „Европейска столица
на културата“ и Знакът за европейско 
наследство допринасят за засилване на 
чувството за принадлежност към едно 
общо културно пространство и 
способстват за утвърждаване на 
значимостта на културното наследство. 
Необходимо е да се осигури 
финансиране за тези две действия на 

(16) Европейските столици на 
културата и спорта и Знакът за 
европейско наследство допринасят за 
засилване на чувството за 
принадлежност към едно общо културно 
пространство и способстват за 
утвърждаване на значимостта на 
културното наследство. Необходимо е 
да се осигури финансиране за тези две 
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Съюза. действия на Съюза.

Or. en

Изменение 35
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При изпълнението на програмата 
следва да се вземе под внимание 
специфичното естество на секторите на 
културата и творчеството и е 
необходимо да се положат специални 
усилия, за да се гарантира 
опростяването на административните и 
финансовите процедури.

(23) При изпълнението на програмата 
следва да се вземе под внимание 
специфичното естество на секторите на 
културата и творчеството и чрез 
консултиране със сектора 
посредством подходящи канали, и е 
необходимо да се положат специални 
усилия, за да се гарантира 
опростяването на административните и 
финансовите процедури.

Or. en

Изменение 36
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) При изпълнението на програмата 
следва да се вземе под внимание 
специфичното естество на секторите на 
културата и творчеството и е 
необходимо да се положат специални 
усилия, за да се гарантира 
опростяването на административните и 
финансовите процедури.

(23) При изпълнението на програмата 
следва да се вземе под внимание 
специфичното естество на секторите на 
културата и творчеството и е 
необходимо да се положат специални 
усилия, за да се гарантира 
опростяването на административните и 
финансовите процедури, особено за 
МСП и общностните и 
доброволческите организации.
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Or. en

Изменение 37
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Както е посочено в доклада на 
Комисията относно въздействието на 
решенията на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на правното 
основание на европейските програми в 
областта на ученето през целия живот, 
културата, младежта и гражданството от 
30 юли 2010 г., значителното 
намаляване на сроковете в процедурите 
на управление доведе до повишаване на 
ефективността на програмите. Този вид 
опростяване следва да продължи да се 
осъществява.

(25) Както е посочено в доклада на 
Комисията относно въздействието на 
решенията на Европейския парламент и 
на Съвета за изменение на правното 
основание на европейските програми в 
областта на ученето през целия живот, 
културата, младежта и гражданството от 
30 юли 2010 г., значителното 
намаляване на сроковете в процедурите 
на управление доведе до повишаване на 
ефективността на програмите. Този вид 
опростяване следва да продължи да се 
осъществява  и допълнително да се 
подобрява, с акцент върху 
скъсяването на сроковете до 
отпускането на безвъзмездни 
средства и върху по-интензивното 
използване на електронни 
инструменти за управление на 
проекти.

Or. en

Изменение 38
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 2 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „сектори на културата и 
творчеството“ означава всички сектори, 
чиито дейности се основават на 

1. „сектори на културата и 
творчеството“ означава всички сектори, 
чиито дейности се основават на 
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културни ценности и/или художествени 
и творчески форми на изразяване, 
независимо дали тези дейности са 
пазарно ориентирани или не, и без оглед 
на вида организация, която ги 
осъществява. Тези дейности включват 
създаването, производството, 
разпространението и съхраняването на 
стоки и услуги, които представляват 
културни, художествени или творчески 
форми на изразяване, както и свързани с 
тях функции, като образование, 
управление или регулиране. Секторите 
на културата и творчеството включват 
по-специално архитектура, архиви и 
библиотеки, художествени занаяти, 
аудио-визуална дейност (включително 
филми, телевизия, видеоигри и 
мултимедийни продукти), културно 
наследство, проектиране, фестивали,
музика, сценично изкуство, издателска 
дейност, радио и изобразително 
изкуство;

културни ценности и/или художествени 
и творчески форми на изразяване, 
независимо дали тези дейности са 
пазарно ориентирани или не, и без оглед 
на вида организация, която ги 
осъществява. Тези дейности включват 
създаването, производството, 
разпространението и съхраняването на 
стоки и услуги, включително 
цифровизация на услуги, които 
представляват културни, художествени 
или творчески форми на изразяване, 
както и свързани с тях функции, като 
образование, управление или 
регулиране и обучение. Секторите на 
културата и творчеството включват 
сектори като архитектура, архиви и 
библиотеки, художествени занаяти, 
аудио-визуална дейност (включително 
филми, телевизия, радио, видеоигри и 
мултимедийни продукти), културно 
наследство, проектиране, музика, 
сценично изкуство, издателска дейност, 
изобразително изкуство и записна 
дейност;

Or. en

Обосновка

Заличаването на концепцията за „фестивали“ се предлага основно поради факта, че 
не те може да се разглеждат като отделен сектор. Освен това, фестивалите са 
присъща част от всеки от секторите, включени в определението. Тъй като радиото 
играе важна роля в разпространението на културата и е една от информационните 
платформи, би било по-уместно то да бъде включено в скобите, където в 
подробности се обяснява какво се има предвид във връзка с аудиовизуалния сектор.

Изменение 39
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 2 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „сектори на културата и 1. „сектори на културата и 



PE486.213v01-00 14/28 AM\898120BG.doc

BG

творчеството“ означава всички сектори, 
чиито дейности се основават на 
културни ценности и/или художествени 
и творчески форми на изразяване, 
независимо дали тези дейности са 
пазарно ориентирани или не, и без оглед 
на вида организация, която ги 
осъществява. Тези дейности включват 
създаването, производството, 
разпространението и съхраняването на 
стоки и услуги, които представляват 
културни, художествени или творчески 
форми на изразяване, както и свързани с 
тях функции, като образование, 
управление или регулиране. Секторите 
на културата и творчеството включват 
по-специално архитектура, архиви и 
библиотеки, художествени занаяти, 
аудио-визуална дейност (включително 
филми, телевизия, видеоигри и 
мултимедийни продукти), културно 
наследство, проектиране, фестивали, 
музика, сценично изкуство, издателска 
дейност, радио и изобразително 
изкуство;

творчеството“ означава всички сектори, 
чиито дейности се основават на 
културни ценности и/или художествени 
и творчески форми на изразяване, 
независимо дали тези дейности са 
пазарно ориентирани или не, и без оглед 
на вида организация, която ги 
осъществява. Тези дейности включват 
създаването, производството, 
разпространението и съхраняването на 
стоки и услуги, които представляват 
културни, художествени или творчески 
форми на изразяване, както и свързани с 
тях функции, като образование, 
управление или регулиране. Секторите 
на културата и творчеството включват 
по-специално архитектура, архиви и 
библиотеки, художествени занаяти, 
аудио-визуална дейност (включително 
филми, телевизия, видеоигри и 
мултимедийни продукти), културно 
наследство, проектиране, фестивали, 
музика, сценично изкуство, издателска 
дейност, радио, спорт и изобразително 
изкуство;

Or. en

Изменение 40
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалния характер на 
дейностите и тяхното въздействие, 
които ще допълнят националните и 
международните програми и другите 
програми на Съюза;

a) транснационалния характер на 
дейностите и тяхното въздействие, по-
специално върху споделянето на 
знания, които ще допълнят 
националните и международните 
програми и другите програми на Съюза;

Or. en
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Изменение 41
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) транснационалния характер на 
дейностите и тяхното въздействие, 
които ще допълнят националните и 
международните програми и другите 
програми на Съюза;

a) транснационалния характер на 
дейностите и тяхното въздействие, 
които ще допълнят местните, 
националните и международните 
програми и другите програми на Съюза;

Or. en

Изменение 42
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) транснационалното сътрудничество, 
което благоприятства по-всеобхватни, 
бързи и ефективни реакции на 
глобалните предизвикателства и оказва 
дългосрочен системен ефект върху 
секторите;

в) транснационалното сътрудничество, 
което благоприятства по-всеобхватни, 
бързи и ефективни реакции на 
глобалните предизвикателства и 
новаторството и оказва дългосрочен 
системен ефект върху секторите;

Or. en

Изменение 43
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) засилване на конкурентоспособността 
на секторите на културата и 
творчеството с цел насърчаването на 

б) засилване на конкурентоспособността 
и гъвкавостта на секторите на 
културата и творчеството с цел 
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интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж.

насърчаването на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 44
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на транснационалното 
движение на културните и творческите 
произведения и на операторите, както и 
достигане до нова публика в Европа и 
извън нея;

б) създаване на възможност за
транснационалното движение на 
културните и творческите произведения 
и на операторите, както и достигане до 
нова публика в Европа и извън нея;

Or. en

Изменение 45
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 5 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на мобилността на 
творците, междукултурния диалог и 
художественото образование;

Or. lt

Изменение 46
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
организации;

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
общностните и доброволческите 
организации;

Or. en

Изменение 47
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
организации;

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
обществените библиотеки, малките и 
средните предприятия и организации;

Or. ro

Изменение 48
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
малките и средните предприятия и 
организации;

в) засилване на финансовия капацитет 
на секторите на културата и 
творчеството, и по-специално на 
малките, средните и
микропредприятия и организации;

Or. en
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Обосновка

Outlining micro-enterprises would attain several goals. Firstly, it will reinforce the recital 13 
of the Proposal. According to this recital small operators including small and medium-sized 
enterprises and micro-enterprises face more challenges than other operators. Secondly, 
emphasis on such kind of enterprises will raise awareness of the small operators (micro-
enterprises) that they are addressed by the Proposal. Accordingly, it might produce domino 
effect and would encourage their investment-readiness as well as investor-readiness. In 
addition, needles to say that culture and audiovisual sector is dominated by the micro-
enterprises, especially in the regions. Their activities give significant investment into the 
economies of the regions and by lowering the unemployment rate.

Изменение 49
Hannu Takkula

Предложение за регламент
Член 5 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подкрепа за транснационалното 
сътрудничество в областта на 
политиката с цел да се насърчи 
разработването на политики, 
новаторството, трайното привличане на 
публика, както и новите стопански 
модели.

г) подкрепа за транснационалното 
сътрудничество в областта на 
политиката с цел да се насърчи 
разработването на политики, 
новаторството, трайното привличане на 
публика, новите стопански модели и 
предприемаческата дейност.

Or. en

Изменение 50
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) насърчаване на високи равнища на 
цифрова грамотност и достъпност 
във всички държави членки, за да бъде 
възможно гражданите на ЕС да имат 
равни възможности за създаване на 
културно, художествено и 
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аудиовизуално съдържание.

Or. en

Изменение 51
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 5 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) стимулиране на устойчивата 
заетост в секторите на културата и 
творчеството, която ще има също 
така положително въздействие върху 
заетостта в сродните сектори, като 
туризма и цифровия сектор.

Or. en

Изменение 52
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) подкрепяне и подобряване на 
условията на цифровата 
инфраструктура и законодателната 
рамка за управление и съхраняване на 
материали в цифров формат, за да се 
гарантира и защитава тяхното 
дългосрочно запазване.

Or. en

Изменение 53
Seán Kelly
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Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия. Приоритетите 
в дейността на механизма са следните:

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия, както и за 
общностните и доброволческите 
организации. Приоритетите в дейността 
на механизма са следните:

Or. en

Изменение 54
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 7 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия. Приоритетите 
в дейността на механизма са следните:

1. Комисията създава механизъм, 
насочен към секторите на културата и 
творчеството, който функционира като 
дългов инструмент на Съюза за малките 
и средните предприятия и 
микропредприятията. Приоритетите в 
дейността на механизма са следните:

Or. en

Изменение 55
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 
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предприятия и организациите в 
европейските сектори на културата и 
творчеството;

предприятия и организациите в 
европейските сектори на културата и 
творчеството, както и за 
организациите от частния сектор, 
организациите от социалната 
икономика и други съответни 
организации от гражданското 
общество;

Or. lt

Изменение 56
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и организациите в 
европейските сектори на културата и 
творчеството;

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и общностните и 
доброволческите организации в 
европейските сектори на културата и 
творчеството;

Or. en

Изменение 57
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и организациите в 
европейските сектори на културата и 
творчеството;

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 
предприятия, обществените 
библиотеки и организациите в 
европейските сектори на културата и 
творчеството;

Or. ro
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Изменение 58
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и организациите в 
европейските сектори на културата и 
творчеството;

a) улесняване на достъпа до 
финансиране за малките и средните 
предприятия и микропредприятията и 
организациите в европейските сектори 
на културата и творчеството;

Or. en

Изменение 59
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 8 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) провеждане на конференции, 
семинари и политически диалог, 
включително в областта на културната 
осведоменост и медийната грамотност;

д) провеждане на конференции, 
семинари и политически диалог, 
включително в областта на културната 
осведоменост и медийната грамотност, 
насочени към заинтересованите 
страни, пряко участващи в тези 
сектори;

Or. en

Изменение 60
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 8 – буква е) – тире 5 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- предоставяне на редовна обратна 
информация относно 
административния товар за малките 
и средните предприятия и за 
общностните и доброволческите 
организации, както и практически 
предложения за намаляване на този 
товар.

Or. en

Изменение 61
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за действия, осигуряващи 
знания и умения за адаптиране на 
операторите към цифровите технологии, 
включително изпробване на нови 
подходи, свързани с трайното 
привличане на публика и със 
стопанските модели;

a) подкрепа за действия, осигуряващи 
знания и умения за адаптиране на 
операторите към цифровите технологии, 
включително изпробване на нови 
подходи, свързани с трайното 
привличане на публика и със 
стопанските модели, като например 
използване на социални медийни 
платформи;

Or. en

Изменение 62
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за действия, осигуряващи 
знания и умения за адаптиране на 

a) подкрепа за действия, осигуряващи 
знания и умения за адаптиране на 
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операторите към цифровите технологии, 
включително изпробване на нови 
подходи, свързани с трайното 
привличане на публика и със 
стопанските модели;

операторите, включително 
обществените библиотеки, към 
цифровите технологии, включително 
изпробване на нови подходи, свързани с 
трайното привличане на публика и със 
стопанските модели;

Or. ro

Изменение 63
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подкрепа за трайно привличане на 
публика като средство за стимулиране 
на интереса към европейските културни
произведения.

в) подкрепа за трайно привличане на 
публика като средство за стимулиране 
на интереса към европейските културни 
произведения, включително чрез 
катализиращия ефект на социалните 
медийни платформи.

Or. en

Изменение 64
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 10 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) дейности на обществени 
библиотеки за цифровизиране на 
литературни произведения, създаване 
на интегрирани онлайн каталози и 
интегриране на обществените 
библиотеки в национални и 
международни мрежи;

Or. ro
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Изменение 65
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 10 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) специфични действия, чрез които 
богатството и разнообразието от 
европейски култури да стане по-видимо, 
както и стимулиране на 
междукултурния диалог и взаимното 
разбирателство, включително чрез 
европейски награди за култура, Знака за 
европейско наследство и Европейските 
столици на културата.

д) специфични действия, чрез които 
богатството и разнообразието от 
европейски култури да стане по-видимо, 
както и стимулиране на 
междукултурния диалог и взаимното 
разбирателство, включително чрез 
европейски награди за култура, Знака за 
европейско наследство и Европейските
столици на културата и спорта.

Or. en

Изменение 66
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) улесняване на придобиването на 
умения и развитието на мрежи, и по-
специално насърчаване на използването 
на цифровите технологии с цел 
адаптиране към развитието на пазара;

a) улесняване на придобиването на 
умения и развитието на мрежи, и по-
специално насърчаване на използването 
на цифровите технологии и социалните 
медии с цел адаптиране към развитието 
на пазара;

Or. en

Изменение 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква б а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на проекти за 
разработки, използващи различни 
медии и много платформи както в  
техническо, така и в творческо 
отношение;

Or. en

Изменение 68
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) подкрепа на разработването на 
пилотни проекти, както и на 
промоцията и провеждането им.

Or. en

Изменение 69
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 12 – точка й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) като се имат предвид 
многостранните аспекти на 
творческите индустрии, следва да се 
подкрепят политики, които укрепват  
новаторството както на техническо, 
така и на творческо равнище.

Or. en
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Изменение 70
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съответните политики на ЕС, по-
специално политиките в областта на 
образованието, заетостта, 
здравеопазването, изследователската 
дейност и иновациите, предприятията, 
туризма, правосъдието и развитието.

a) съответните политики на ЕС, по-
специално политиките в областта на 
образованието, заетостта, 
здравеопазването, изследователската 
дейност и иновациите, предприятията, 
туризма, правосъдието, развитието и 
спорта.

Or. en

Изменение 71
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) други източници на финансиране от 
ЕС в областта на политиката за култура 
и медии, по-специално Европейския 
социален фонд, Европейския фонд за 
регионално развитие, програмите за 
научни изследвания и иновации, както и 
финансовите инструменти, свързани с 
правосъдието и гражданството, 
програмите за външно сътрудничество и 
инструментите за предприсъединителна 
помощ. По-специално, в процеса на 
изпълнение на програмата е важно да се 
осигури взаимодействието ѝ с 
националните и регионалните стратегии 
за интелигентна специализация.

б) други източници на финансиране от 
ЕС в областта на политиката за култура 
и медии, по-специално Европейския 
социален фонд, Европейския фонд за 
регионално развитие, програмата за 
научни изследвания и иновации,
програмите „Еразъм за всички“, както 
и финансовите инструменти, свързани с 
правосъдието и гражданството, 
програмите за външно сътрудничество и 
инструментите за предприсъединителна 
помощ. По-специално, в процеса на 
изпълнение на програмата е важно да се 
осигури взаимодействието ѝ с 
националните и регионалните стратегии 
за интелигентна специализация.

Or. en
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Изменение 72
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Бенефициерите по проектите, 
осъществявани с подкрепа от 
програмата, провеждат комуникационни 
дейности и разпространяват 
информация за полученото от Съюза 
финансиране и за постигнатите 
резултати.

1. Бенефициерите по проектите, 
осъществявани с подкрепа от 
програмата, провеждат комуникационни 
дейности и разпространяват 
информация за полученото от Съюза 
финансиране и за постигнатите 
резултати, включително като чрез 
поставяне на видно място на 
съответното лого, номенклатура и 
символи.

Or. en


