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RÖVID INDOKOLÁS

A kulturális és kreatív ágazatok jelentősége 
Ez a megközelítés elismeri ezeknek az ágazatoknak a munkahelyteremtés és a gazdasági 
növekedés terén betöltött fontos szerepét, tekintve, hogy 2008-ban a teljes európai GDP 
4,5 %-át tették ki és a munkaerő mintegy 3,8 %-át foglalkoztatták. A kulturális és kreatív 
ágazatok jelentős mértékben hozzájárulnak a gazdaság olyan egyéb ágazatainak − mint pl. a 
turizmus, az információs és kommunikációs technológiák − fejlődéséhez . Az intelligens, 
fenntartható növekedés részeként az innováció és a vállalkozó szellem ösztönzésével a 
kulturális és kreatív ágazatok hozzájárulnak a társadalmi integrációhoz. 

Problémák és közös kihívások

A kulturális és kreatív ágazatok számos közös kihívással és nezésséggel néznek szembe, 
ilyenek például a széttöredezett piac, a globalizáció és a digitalizálódás, valamint az adatok és 
a magánszektorbeli beruházások hiánya. A kulturális és kreatív ágazatbeli kkv-kat és 
szervezeteket fokozottan érinti a finanszírozáshoz való hozzáférés nehézsége. E nehézségek 
fő okai az alábbiak:

 eszközeik jelentős része immateriális – mint például a szerzői jogok; 
 más ipari projektektől eltérően a kulturális műveket általában nem tömegtermeléssel 

állítják elő, hanem azok egyedi darabok, azonban a nyereségesség biztosításához 
hosszú távú befektetésre van szükség;

 a kulturális és kreatív ágazatok vállalkozói általában nem rendelkeznek a szükséges 
marketingkészségekkel, hogy projektjeiket a pénzügyi intézményeknél népszerűsítsék;

 a pénzügyi intézmények nem rendelkeznek elég ismeretekkel ezen ágazatokról, és 
nincsenek felkészülve az azokhoz kapcsolódó kockázatok felméréséhez szükséges 
ismeretek megszerzésébe való beruházásra; 

 általában nem állnak megfelelően rendelkezésre a megbízható adatok, és ez az 
ágazaton belül korlátozza a kkv-k hitelhez jutási lehetőségeit. 

A Kreatív Európa program leírása

A Kreatív Európa program egybefogja és továbbviszi a Kultúra, Média és a Média Mundus 
programokat. Az intézkedések (2014–2020) összköltségvetése 1,801 milliárd EUR, ami a 
kiadások jelenlegi szintjéhez képest 37%-os növekedést jelent. A Kreatív Európa program 
három ágból áll: kulturális-kreatív ág, amely valamennyi kulturális és kreatív ágazatot érinti 
(a program költségvetésének 15%-a); a kultúraág, amely valamennyi kulturális és kreatív 
ágazatot érinti (a program költségvetésének 30%-a); A médiaág, amely az audiovizuális 
ágazatot érinti (a program költségvetésének 55%-a). 

A kulturális-kreatív ág a kulturális és kreatív ágazatok számára olyan mechanizmust biztosít, 
amely megkönnyíti a kulturális és kreatív ágazatbeli kkv-k és szervezetek számára a 
finanszírozáshoz való hozzáférést és javítja a pénzügyi intézmények kulturális és kreatív 
projektek értékelésére vonatkozó képességét.  Ez a mechanizmus a strukturális alapok és a 
versenyképességi és innovációs program keretében működő egyéb európai uniós 
mechanizmusok kiegészítése lesz. 
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A kultúra és média program prioritásai és támogató intézkedései egyaránt a kulturális és 
kreatív ágazatok kapacitásainak megerősítését szolgálják az alábbi célkitűzésekkel: a digitális 
technológiák alkalmazásának ösztönzése a piaci fejleményekhez való alkalmazkodás 
biztosítása érdekében; a digitális technológiákhoz való alkalmazkodás; új üzleti és terjesztési 
modellek; az országok közötti marketing és terjesztés online platformokon történő 
támogatása. 

A program végrehajtása érdekében a Bizottság végrehajtási aktusok útján a tanácsadói 
bizottsági eljárással összhangban éves munkaprogramokat fogad el. A Kreatív Európa 
program keretében odaítélt támogatások többségét az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) fogja irányítani, ajánlattételi felhívások révén. A 
rendelkezésre bocsátott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatott műveletek 
végső költségeinek 50%-át (ha az az éves programban másként nem szerepel). A Bizottság a 
program bizonyos részeit saját maga irányítja, mint például: a díjak odaítélése, a nemzetközi 
intézményekkel való együttműködés, a nemzetközi audovizuális koprodukció alapok, 
valamint az „Európa kulturális fővárosa” és „Európai Örökség cím” programok 
finanszírozása. 

A Bizottság rendszeresen nyomon követi a Kreatív Európa programot a 14. cikkben foglalt 
teljesítménymutatók alapján, melyek közé tartozik: az ágazatok részesedése a foglalkoztatás 
és a GDP tekintetében; a kulturális szereplők nemzetközivé válásának foka és az országok 
közötti partnerségek száma; az európai filmek nézőinek száma Európában és világszerte; a 
filmszínházakban, televíziós csatornákon és digitális platformokon bemutatott európai 
audiovizuális alkotások százalékos aránya; a pénzügyi eszköz keretében nyújtott hitelek 
mennyisége.

Az előadó álláspontja

A javasolt módosításokban az ITRE Bizottság előadója a program olyan új specifikus 
célkitűzéseit támogatja, amelyek megerősítik a kulturális és kreatív ágazatok globalizációhoz 
és digitálizálódáshoz való alkalmazkodására vonatkozó elemeit.  A változtatások célja 
elsősorban a kulturális anyagok online hozzáférhetősége, annak javítása, ahogy azokat 
digitálisan kezelik és megőrzik, valamint a kulturális intézmények és a magánszektor közötti 
olyan partnerségek támogatása, amelyek új módot kínálnak a kulturális anyagok 
digitalizálásának finanszírozására és az anyagok innovatív használatának ösztönzésére. Az 
előadó ezenkívül azt támogatja, hogy a fogyatékossággal élő személyek kulturális és kreatív 
ágazatok termékeihez való hozzáférése a program egyik speciális céljává váljon.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) mivel a fogyatékossággal élő 
személyek továbbra is korlátozottan 
férnek hozzá a kulturális és kreatív 
termékekhez, és a Kreatív Európa 
program speciális célkitűzéseinek 
magában kell foglalniuk a 
fogyatékossággal élő személyek kulturális 
és kreatív termékekhez való 
hozzáférésének megkönnyítésére irányuló 
célt,

Or. ro

Indokolás
Az európai nyelvi és kulturális sokféleség megóvása és előmozdítása, továbbá a kulturális és 
kreatív ágazat versenyképességének megszilárdítása érdekében a specifikus program speciális 
céljai közé fel kell venni a fogyatékossággal élő személyek kulturális és kreatív termékekhez 
való hozzáférésének megkönnyítése révén való fenntartható és inkluzív fejlődésre vonatkozó 
célt.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az ellenőrzések, értékelések és 
nyilvános konzultációk eredményei alapján 
megállapítható, hogy a Kultúra, a MEDIA 
és a MEDIA Mundus programok rendkívül 
fontos szerepet játszanak az európai 
kulturális és nyelvi sokféleség védelme és 
elősegítése terén, valamint hogy ezek a 
programok relevánsak a kulturális és 
kreatív ágazatok igényei szempontjából, 
azonban az is nyilvánvaló, hogy egy 
esetleges új program célkitűzéseit az 
Európa 2020 céljaihoz kell igazítani.
Ezekből az értékelésekből és 
konzultációkból, valamint a különböző 

(9) Az ellenőrzések, értékelések és 
nyilvános konzultációk eredményei alapján 
megállapítható, hogy a Kultúra, a MEDIA 
és a MEDIA Mundus programok rendkívül 
fontos szerepet játszanak az európai 
kulturális és nyelvi sokféleség védelme és 
elősegítése terén, valamint hogy ezek a 
programok relevánsak a kulturális és 
kreatív ágazatok igényei szempontjából, 
azonban az is nyilvánvaló, hogy egy 
esetleges új program célkitűzéseit az 
Európa 2020 céljaihoz kell igazítani.
Ezekből az értékelésekből és 
konzultációkból, valamint a különböző 
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független tanulmányokból, különösen a 
kulturális és kreatív ágazatok vállalkozói 
dimenziójáról szóló tanulmányból az is 
kiderül, hogy a kulturális és kreatív 
ágazatok közös kihívásokkal, nevezetesen 
a nagymértékben széttagolt piaci háttérrel, 
a digitalizálódás és a globalizáció 
hatásával, a finanszírozáshoz való 
hozzáféréssel összefüggő nehézségekkel, 
valamint az összehasonlítható adatok 
hiányának problémájával néznek szembe, 
amelyek mind uniós szintű intézkedést 
igényelnek.

független tanulmányokból, különösen a 
kulturális és kreatív ágazatok vállalkozói 
dimenziójáról szóló tanulmányból az is 
kiderül, hogy a kulturális és kreatív 
ágazatok közös kihívásokkal, nevezetesen 
a nagymértékben széttagolt piaci háttérrel, 
a digitalizálódás és a globalizáció 
hatásával, a finanszírozáshoz való 
hozzáféréssel összefüggő nehézségekkel, 
valamint az összehasonlítható adatok 
hiányának problémájával néznek szembe, 
amelyek mind uniós szintű intézkedést 
igényelnek. Mindazonáltal a 
digitalizálódást az egyéb kihívásoktól 
eltérően katalizátornak és egyben 
lehetőségnek kell tekinteni.

Or. ro

Indokolás
A technológia és a szélessávú infrastruktúra megléte új lehetőségeket teremt a városi és vidéki 
területeken az alkotók számára, hogy műveiket alacsonyabb költségek mellett készítsék el és 
terjesszék a szélesebb közönség körében, a fizikai és földrajzi korlátoktól függetlenül. Feltéve, 
hogy a kulturális tartalmak biztosítói teljes mértékben kihasználják az információs és 
kommunikációs technológiákat és felülvizsgálják az előállítás és a terjesztés hagyományos 
mintázatait, ez az alkotók számára potenciálisan nagyobb közönséget és piacot kínál, a 
polgárok számára pedig sokoldalúbb kulturális kínálatot jelent.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A kulturális és kreatív ágazatokon 
belül a digitális váltás alapjaiban formálja 
át a hagyományos sémákat, alakítja át az 
értékláncot, és új üzleti modellek 
kialakítását követeli meg. A 
digitalizálásban, illetve a kulturális 
erőforrásokhoz való szélesebb körű 
hozzáférés biztosításában hatalmas 
gazdasági potenciál rejlik, és ez alapvető 
feltétele annak, hogy Európa kulturális és 
kreatív kapacitásai bővüljenek, illetve 
hogy ezen a területen fokozódjon 
Európának az ágazaton belüli jelenléte.
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Or. ro

Indokolás
Ezenkívül a digitalizált anyagok újra felhasználhatók kereskedelmi és nem kereskedelmi 
célokra egyaránt: például tanulási és oktatási tartalom fejlesztésére, illetve ismeretterjesztő 
anyagok, turisztikai alkalmazások, játékok, animációk és tervezési eszközök részeként, feltéve, 
hogy a szerzői és a szomszédos jogokat teljes mértékben tiszteletben tartják.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(11) A digitalizálódás jelentős mértékben 
befolyásolja a kulturális és kreatív 
termékek és szolgáltatások előállításának, 
terjesztésének, elérésének, fogyasztásának 
és pénzbeli kifejezésének módját. Ezek a 
változások nagyszerű lehetőségeket 
kínálnak az európai kulturális és kreatív 
ágazatok és általában véve az európai 
társadalom 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, és ezzel egy időben 
hozzájárulnak a társadalmi kohézió 
javításához. 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.

Or. ro

Indokolás
A helyi és regionális fejlesztési stratégiák számos területen sikeresen olvasztották magukba a 
kulturális és kreatív ágazatokat: a kulturális örökség üzleti célokra való felhasználásának 
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elősegítése; a kulturális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése a fenntartható turizmus 
támogatásáért; a helyi vállalkozások klasztereinek kialakítása és partnerségek a kulturális és 
kreatív ágazatok és az ipar, a kutatás, az oktatás és egyéb ágazatok között; innovációs 
laboratóriumok létrehozása; fenntartható városfejlesztés,

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A digitális anyagokat hatékonyan 
kell kezelni és fenntartani annak 
megakadályozása érdekében, hogy a 
digitális formátumban megőrzött 
információ olvashatatlanná váljon a 
hardver vagy a szoftver elavulását 
követően, vagy ha a tárolóeszközök az idő 
során megrongálódnak, illetve ha azok 
már nem képesek megbirkózni az új és 
folyamatosan változó tartalommal.

Or. ro

Indokolás
A digitális anyagok megőrzése terén tett jelentős uniós szintű előrelépés ellenére több 
tagállam nem rendelkezik egyértelmű és átfogó politikával a digitális tartalom megőrzésére 
vonatkozóan. E politikák hiánya fenyegeti a digitalizált anyagok fennmaradását, és a digitális 
formában előállított anyagok (eredetileg is digitális anyagok) elvesztését is eredményezheti.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jelenlegi terjesztési gyakorlat 
támogatja a filmfinanszírozási rendszert.
Egyre erősödik azonban a vonzó, jogszerű 
online ajánlatok megjelenítésének 
elősegítésére irányuló igény, valamint az 
innováció ösztönzésének szükségessége.
Ezért alapvetően fontos az új terjesztési 
módok rugalmasságának támogatása annak 

(12) A jelenlegi terjesztési gyakorlat 
támogatja a filmfinanszírozási rendszert.
Egyre erősödik azonban a vonzó, jogszerű 
online ajánlatok megjelenítésének 
elősegítésére irányuló igény, valamint az 
innováció ösztönzésének szükségessége, 
különösen a mobil internet kapcsán. Ezért 
alapvetően fontos az új terjesztési módok 
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érdekében, hogy új üzleti modellek 
jelenhessenek meg.

rugalmasságának támogatása annak 
érdekében, hogy új üzleti modellek 
jelenhessenek meg.

Or. ro

Indokolás
Mivel az interneteléréshez egyre gyakrabban használnak mobil eszközöket (telefonok, 
számítógépek stb.), ezért meg kell említeni a mobil internetes technológiákat, amelyek fontos 
szerepet játszanak a terjesztés új és rugalmas eszközeinek biztosítása terén. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jelenlegi terjesztési gyakorlat 
támogatja a filmfinanszírozási rendszert.
Egyre erősödik azonban a vonzó, jogszerű 
online ajánlatok megjelenítésének 
elősegítésére irányuló igény, valamint az 
innováció ösztönzésének szükségessége.
Ezért alapvetően fontos az új terjesztési 
módok rugalmasságának támogatása annak 
érdekében, hogy új üzleti modellek 
jelenhessenek meg.

(12) A jelenlegi terjesztési gyakorlat 
támogatja a filmfinanszírozási rendszert.
Egyre erősödik azonban a vonzó, jogszerű 
online ajánlatok megjelenítésének 
elősegítésére irányuló igény, valamint az 
innováció ösztönzésének szükségessége.
Ezért alapvetően fontos az új terjesztési 
módok rugalmasságának támogatása annak 
érdekében, hogy új üzleti modellek 
jelenhessenek meg. E jogi és attraktív 
online ajánlatok biztosítását átfogó, az 
egész EU-ra kiterjedő valamennyi érdekelt 
felet bevonó stratégiára kell alapozni. 
Ezen új legális online ajánlatoknak a 
művészi alkotás támogatását és alkotóik 
érdekeinek védelmét, valamint a kulturális 
és kreatív ágazatok termékeinek a lehető 
legnagyobb közönség számára való 
elérhetővé tételét kell célul tűzniük. 

Or. ro

Indokolás
A legális és attraktív online ajánlatoknak a művészi alkotás támogatását és alkotóik 
érdekeinek védelmét, valamint emellett a kulturális és kreatív ágazatok termékeinek a lehető 
legnagyobb közönség számára való elérhetővé tételét kell célul tűzniük. 
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Európának azonnali lépéseket kell 
tennie a digitalizálódásból eredő előnyök 
kihasználása és a digitális anyagok 
megőrzése érdekében. Ha a tagállamok 
nem fokozzák beruházásaikat ezen a 
területen, fennáll annak a kockázata, 
hogy a digitalizálódás kulturális és 
gazdasági előnyei nem Európában, 
hanem más földrészeken jelentkeznek.

Or. ro

Indokolás
A digitalizálás fontos eszköze annak, hogy az érdeklődők a kulturális anyagokat szélesebb 
körben is elérhessék és használhassák. Európa teljes kulturális örökségének digitalizálása 
igen magas költségekkel jár, amelyek pusztán közfinanszírozás útján nem fedezhetők. A 
digitalizálás magánfinanszírozása vagy az állami és magánszektor által létrehozott 
partnerségek révén a digitalizálásra irányuló törekvésekbe a magánszektor is bevonható és 
ezek további ösztönzést érdemelnek. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A kulturális anyagok online 
elérhetősége Európa-szerte lehetővé teszi 
a polgárok számára, hogy szórakozásuk, 
tanulmányaik és munkájuk céljából 
hozzáférjenek a szóban forgó anyagokhoz, 
és felhasználják azokat. Ezáltal Európa 
sokszínű és soknyelvű öröksége tiszta 
formában jelenhet meg az interneten, az 
európai kulturális intézmények 
anyagainak digitalizálása pedig lehetővé 
teszi ezen intézmények számára, hogy 
továbbra is teljesíthessék feladatukat, azaz 
hozzáférhetővé tegyék és megőrizzék 
kulturális örökségünket a digitális 
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környezetben.

Or. ro

Indokolás
A kulturális anyagok online elérhetősége EU-szerte lehetővé teszi a polgárok számára, hogy 
szórakozásuk, tanulmányaik és munkájuk céljából hozzáférjenek a szóban forgó anyagokhoz, 
és felhasználják azokat. Ezzel egy időben a kulturális anyagok online elérhetősége révén 
Európa sokszínű és soknyelvű öröksége tiszta formában jelenhet meg az interneten.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az Európa kulturális fővárosa és az 
Európai Örökség cím segít a közös 
kulturális területhez való tartozás 
érzésének megerősítésében, és hozzájárul a 
kulturális örökség értékének növeléséhez.
Ehhez a két uniós tevékenységhez 
pénzügyi forrásokat kell biztosítani.

(16) Az Európa kulturális fővárosa és az 
Európai Örökség cím segít a közös 
kulturális területhez való tartozás 
érzésének megerősítésében, és hozzájárul a 
kulturális örökség értékének növeléséhez.
Az Unió ezen két fellépését a Kreatív 
Európa program révén fogják 
finanszírozni.

Or. ro

Indokolás
Egyértelművé teszi a szöveget és az immár az EU kiemelt kezdeményezését képező két 
program finanszírozásának forrását.

Módosítás 11

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 jellege, valamint e 
tevékenységek hatása, amely kiegészíti a
regionális, nemzeti, nemzetközi és egyéb 
uniós programokat;

Or. ro
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Indokolás
A kulturális és kreatív ágazatok helyi és regionális szinten fejlődnek, ahol a hálózatok és a 
klaszterek kialakítása működik. A helyi és regionális fejlesztési stratégiák számos területen 
sikeresen olvasztották magukba a kulturális és kreatív ágazatokat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a társadalmi kohézió elősegítése 
azáltal, hogy javítják valamennyi európai 
polgárnak, és különösen a 
fogyatékossággal élő személyeknek a 
kulturális és kreatív ágazatok termékeihez 
való hozzáférését;

Or. ro

Indokolás

Ha javítják valamennyi európai polgárnak, és különösen a fogyatékossággal élő személyeknek 
a kulturális és kreatív ágazatok termékeihez való hozzáférését, az nagyban elő fogja segíteni 
az EU-n belüli a társadalmi kohéziót.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kulturális intézmények és a 
magánszektor közötti olyan partnerségek 
támogatása, amelyek új módot kínálnak a 
kulturális anyagok digitalizálásának 
finanszírozására és az anyagok innovatív 
használatának ösztönzésére, biztosítva 
ugyanakkor, hogy a köz- és a 
magánszféra igazságos és 
kiegyensúlyozott módon működjön együtt.

Or. ro
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Indokolás
Az európai nyelvi és kulturális sokféleség megóvása és előmozdítása, továbbá a kulturális és 
kreatív ágazatok versenyképességének megszilárdítása érdekében a célkitűzésekbe bele kell 
venni a kulturális intézmények és a magánszektor közötti partnerségek elősegítését a 
kulturális anyagok digitalizálásához új módozatok kialakítása és ezen anyagok innovatív 
felhasználásának ösztönzése érdekében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a szerzői jogvédelem alatt álló 
anyagok digitalizálásához és online 
hozzáférhetőségéhez kapcsolódó feltételek 
javítása az alábbiak révén:

Or. ro

Indokolás
Az európai nyelvi és kulturális sokféleség megóvása és előmozdítása, továbbá a kulturális és 
kreatív ágazat versenyképességének megszilárdítása érdekében a célkitűzésekbe bele kell 
venni a szerzői jogvédelem alatt álló anyagok digitalizálásához és azok online eléréséhez 
kapcsolódó feltételek javítását.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a digitális formátumú anyagok 
kezelési és tárolási feltételeinek javítása 
azok hosszú távú megőrzésének 
biztosítása érdekében;

Or. ro

Indokolás
Az európai nyelvi és kulturális sokféleség megóvása és előmozdítása, továbbá a kulturális és 
kreatív ágazat versenyképességének megszilárdítása érdekében a célkitűzésekbe bele kell 
venni a digitális formátumú anyagok kezelési és tárolási feltételeinek javítását azok hosszú 
távú megőrzésének biztosítása érdekében.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a fenntartható és inkluzív növekedés 
támogatása a kulturális és kreatív 
termékeknek a fogyatékossággal élő 
személyek számára való 
hozzáférhetőségének javítása révén;

Or. ro

Indokolás
Az európai nyelvi és kulturális sokféleség megóvása és előmozdítása, továbbá a kulturális és 
kreatív ágazat versenyképességének megszilárdítása érdekében a specifikus program speciális 
céljai közé fel kell venni a fogyatékossággal élő személyek kulturális és kreatív termékekhez 
való hozzáférésének megkönnyítése révén való fenntartható és inkluzív fejlődésre vonatkozó 
célt.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan tevékenységek támogatása –
beleértve a közönségalakításra és az üzleti 
modellekre irányuló új megközelítések 
vizsgálatát –, amelyek a szereplők számára 
a digitális technológiák alkalmazására 
ösztönző készségeket és szakismeretet 
nyújtanak;

a) olyan tevékenységek támogatása –
beleértve a közönségalakításra és az üzleti 
modellekre irányuló új megközelítések 
vizsgálatát –, amelyek a szereplők számára 
a digitális technológiák alkalmazására 
ösztönző készségeket és szakismeretet 
nyújtanak; a mobil internetes 
technológiáknak e folyamat szerves részét 
kell képezniük, figyelembe véve azok 
egyre növekvő használatát;

Or. ro

Indokolás
Figyelembe véve azok egyre növekvő használatát, a mobil internetes technológiáknak a 
kulturális és kreatív ágazatok kapacitásainak megerősítésére irányuló folyamat szerves részét 
kell képezniük, és támogatni kell az olyan fellépéseket, amelyek révén a szereplők megszerzik 
a szükséges készségeket és know-how-t. 
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a készségek megszerzésének és a 
hálózatok kialakításának megkönnyítése, 
illetve különösen a digitális technológiák 
használatának ösztönzése a piaci 
fejlődéshez való alkalmazkodás biztosítása 
érdekében;

a) a készségek megszerzésének és a 
hálózatok kialakításának megkönnyítése, 
illetve különösen a digitális technológiák 
használatának ösztönzése a piaci 
fejlődéshez való alkalmazkodás biztosítása 
érdekében; a mobil internetes 
technológiáknak e folyamat szerves részét 
kell képezniük, figyelembe véve azok 
egyre növekvő használatát;

Or. ro

Indokolás
Figyelembe véve azok egyre növekvő használatát, a mobil internetes technológiáknak a 
kulturális és kreatív ágazatok kapacitásainak megerősítésére irányuló folyamat szerves részét 
kell képezniük, és támogatni kell az olyan fellépéseket, amelyek révén a szereplők megszerzik 
a szükséges készségeket és know-how-t.

Módosítás 19

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 

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. A Bizottság éves 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek a program eredményeiről 
és teljesítménymutatóiról. Az értékelés 
foglalkozik az egyszerűsítés kérdésével, 
annak belső és külső 
összeegyeztethetőségével, a célkitűzések 
további relevanciájával, valamint az 
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határozat, az 1718/2006/EK határozat, 
továbbá az 1041/2009/EK európai 
parlamenti és a tanácsi határozat hosszú 
távú hatásairól készült értékelés 
eredményeit.

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.

Or. ro

Indokolás
A 14. cikk szerinti nyomon követés és értékelés alapján a Bizottság éves jelentést nyújt be az 
Parlamentnek, hogy a Parlament nyomon követhesse a program eredményeit és 
teljesítménymutatóit.  

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program végrehajtásának érdekében a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján a 18. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
tanácsadói bizottsági eljárással 
összhangban éves munkaprogramokat 
fogad el. Az éves munkaprogramok 
meghatározzák a célkitűzéseket, a várható 
eredményeket, a végrehajtás módját, 
valamint a finanszírozási terv teljes 
összegét. Tartalmazzák továbbá a 
finanszírozandó tevékenységek leírását, a 
megfelelő finanszírozási összegek 
megjelölését, valamint végrehajtásuk 
tervezett menetrendjét. Tartalmazzák ezen 
felül a támogatásokkal kapcsolatos 
prioritásokat, a legfontosabb értékelési 
kritériumokat, valamint a társfinanszírozás 
maximális arányát.

A program végrehajtásának érdekében a 
Bizottság végrehajtási aktusok útján a 18. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
tanácsadói bizottsági eljárással 
összhangban minden év március 31-éig
éves munkaprogramokat fogad el. Az éves 
munkaprogramok meghatározzák a 
célkitűzéseket, a várható eredményeket, a 
végrehajtás módját, valamint a 
finanszírozási terv teljes összegét.
Tartalmazzák továbbá a finanszírozandó 
tevékenységek leírását, a megfelelő 
finanszírozási összegek megjelölését, 
valamint végrehajtásuk tervezett 
menetrendjét. Tartalmazzák ezen felül a 
támogatásokkal kapcsolatos prioritásokat, a 
legfontosabb értékelési kritériumokat, 
valamint a társfinanszírozás maximális 
arányát.

Or. ro
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Indokolás
Fontos, hogy egyértelmű menetrendet alakítsanak ki, amely a kulturális és kreatív ágazatokon 
belül a projekt alkalmazásában részt venni kívánó minden szereplő számára elérhető 
projektjeik társfinanszírozásához.  

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program végrehajtására szolgáló 
pénzügyi keretösszeg az 1. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időszakra 1 
801 000 000 EUR.

(1) A program végrehajtására szolgáló 
pénzügyi keretösszeg az 1. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott időszakra 1 
801 000 000 EUR. Az indikatív 
költségvetési felosztás szerint 15% jut a 
kulturális-kreatív ágnak, 30% a 
kultúraágnak és 55% a médiaágnak. Ha 
az az éves programban vagy az 
ajánlattételi felhívásban másként nem 
szerepel, a rendelkezésre bocsátott 
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg 
a támogatott műveletek végső költségeinek 
50%-át.

Or. ro

Indokolás
Annak érdekében, hogy lehetőséget adjunk a kulturális és kreatív ágazatok szereplőinek, hogy 
projektjeik társfinanszírozása érdekében forrásaikat tervezni tudják, fontos, hogy a rendelet 
egyértelműen meghatározza az egyes programok ágainak indikatív költségvetési felosztását.  

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha az az éves programban vagy az 
ajánlattételi felhívásban másként nem 
szerepel, a rendelkezésre bocsátott 
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg 
a támogatott műveletek végső költségeinek 
50%-át. A rendelkezésre bocsátott 
pénzügyi támogatás semmi esetre sem 
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haladhatja meg a támogatott műveletek 
végső költségeinek 75%-át.

Or. ro

Indokolás
Annak érdekében, hogy lehetőséget adjunk a kulturális és kreatív ágazatok szereplőinek, hogy 
projektjeik társfinanszírozása érdekében forrásaikat tervezni tudják, fontos, hogy a rendelet 
egyértelműen meghatározza a pénzügyi támogatás felső határát, a támogatott művelet teljes 
költségének arányában kifejezve.


