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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Znaczenie sektora kultury i sektora kreatywnego  

Sektor kreatywny i sektor kultury wnoszą istotny wkład w obszarze zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego, generując 4,5% łącznego europejskiego PKB oraz zapewniając 3,8% siły 
roboczej. Sektory te przyczyniają się do rozwoju innych sektorów gospodarki, takich jak 
turystyka czy technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Poprzez pobudzanie 
innowacji, ducha przedsiębiorczości, poprzez inteligentny i trwały wzrost sektor kultury i 
sektor kreatywny przyczyniają się do integracji społecznej. 

Wspólne wyzwania i trudności

Sektor kultury i sektor kreatywny muszą stawić czoła wspólnym wyzwaniom i trudnościom, 
takim jak rozdrobnienie rynku, globalizacja i digitalizacja, brak danych i brak inwestycji 
prywatnych. W szczególności MŚP oraz organizacje sektorów kreatywnego i kultury 
napotykają trudności w zakresie dostępu do finansowania. Trudności te są spowodowane w 
głównej mierze następującymi problemami:

 niematerialny charakter wielu aktywów tych sektorów, na przykład prawa 
autorskiego,

 produkty tych sektorów nie są z reguły produkowane masowo i często mają unikatowy 
charakter, podczas gdy inwestycje muszą być podejmowane w perspektywie 
długoterminowej, jeżeli mają przynieść zyski,

 podmioty działające w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym często nie posiadają 
kompetencji handlowych niezbędnych do promowania swoich projektów wśród 
instytucji finansowych,

 instytucje finansowe nie znają wystarczająco tych sektorów i nie są skłonne 
inwestować w rozwój umiejętności niezbędnych do dokonania oceny specyficznego 
ryzyka, 

 wiarygodne dane są często niewystarczające, co ogranicza możliwości MŚP z tych 
sektorów w zakresie pozyskiwania kredytów. 

Opis programu „Kreatywna Europa”

Program „Kreatywna Europa” opiera się na założeniach programów Kultura, MEDIA i 
MEDIA Mundus oraz stanowi ich kontynuację.  Całkowity budżet przeznaczony na działania 
(2014-2020) wynosi 1 801 mld euro, co odpowiada wzrostowi o 37% w porównaniu z 
aktualnym poziomem wydatków. Program „Kreatywna Europa” składa się z następujących 
komponentów: komponent międzysektorowy przeznaczony dla całego sektora kultury i 
sektora kreatywnego (15% budżetu programu), komponent Kultura, którego adresatem jest 
sektor kultury i sektor kreatywny (30% budżetu programu) oraz komponent MEDIA 
skierowany do sektora audiowizualnego (55% budżetu programu). 

Komponent międzysektorowy oddaje do dyspozycji sektorów kreatywnego i kultury 
instrument ułatwiający MŚP i organizacjom tych sektorów dostęp do finansowania oraz 
służący poprawie zdolności instytucji finansowych do oceny projektów w dziedzinie kultury i 
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kreatywności.  Instrument ten będzie uzupełnieniem innych mechanizmów UE w ramach 
funduszy strukturalnych oraz programu na rzecz konkurencyjności i innowacji. 

Zarówno priorytety, jak i środki wsparcia w ramach komponentów Kultura i MEDIA mają na 
celu budowanie potencjału sektorów kreatywnego i kultury w zakresie: promowania 
korzystania z technologii cyfrowych w celu dostosowania się do rozwoju rynku, 
dostosowania się do technologii cyfrowych, nowych modeli biznesowych, wspierania 
transnarodowego marketingu i dystrybucji za pośrednictwem platform internetowych. 

W celu realizacji programu Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych roczne 
programy prac zgodnie z procedurą komitetową. Większością dotacji przyznanych w ramach 
programu „Kreatywna Europa” będzie zarządzać Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury 
i Sektora Audiowizualnego w formie zaproszeń do składania wniosków. Pomoc finansowa 
przyznawana w ramach programu nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów działań 
objętych wsparciem (chyba że w programie rocznym zawarto inne ustalenia). Komisja będzie 
zarządzała bezpośrednio pewnymi aspektami programu, takimi jak: przyznawanie nagród, 
współpraca z instytucjami międzynarodowymi, fundusze wspierające koprodukcję 
międzynarodową, a także finansowanie europejskich stolic kultury i znaku dziedzictwa 
europejskiego. 

Komisja regularnie monitoruje program „Kreatywna Europa” na podstawie wskaźników 
efektywności przedstawionych w art. 14, takich jak: udział obu sektorów w zatrudnieniu i w 
PKB, umiędzynarodowienie podmiotów działających w sektorze kultury i liczba stworzonych 
partnerstw transnarodowych, liczba widzów, którzy obejrzeli filmy europejskie w Europie i 
na całym świecie, odsetek europejskich dzieł audiowizualnych prezentowanych w kinach, 
telewizji i na platformach cyfrowych, wolumen pożyczek udzielonych w ramach instrumentu 
finansowego.

Stanowisko sprawozdawcy

W drodze przedstawionych poprawek sprawozdawczyni komisji ITRE popiera wprowadzenie 
do programu nowych szczegółowych celów, które wzmacniają jego komponenty w obliczu 
konieczności dostosowania się sektora kreatywnego i sektora kultury do globalizacji i 
digitalizacji.  Zmiany dotyczą w szczególności dostępu on-line do treści kulturalnych, 
poprawy sposobu zarządzania i zachowania materiału w formacie cyfrowym, zachęcania 
partnerów z instytucji zajmujących się kulturą i z sektora prywatnego do znalezienia nowych 
sposobów finansowania treści kulturalnych oraz do propagowania innowacyjnego 
wykorzystania tych treści. Sprawozdawczyni popiera także włączenie do szczegółowych 
celów programu dążenia do ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do produktów 
sektora kreatywnego i sektora kultury. 
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POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Mając na uwadze, że osoby 
niepełnosprawne mają nadal ograniczony 
dostęp do produktów sektora kultury i 
sektora kreatywnego, jednym ze 
szczegółowych celów programu 
„Kreatywna Europa” powinno być 
ułatwienie osobom niepełnosprawnym 
dostępu do produktów tych sektorów.

Or. ro

Uzasadnienie
W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również 
w celu wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego 
konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów wsparcia trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu 
do produktów sektora kreatywnego i sektora kultury.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Z rezultatów monitorowania, ocen i 
konsultacji społecznych wynika, że 
programy Kultura, MEDIA i MEDIA 
Mundus odgrywają bardzo ważną rolę w 
ochronie i promocji różnorodności 
kulturowej i językowej Europy oraz że 
odpowiadają potrzebom sektora kultury i 
sektora kreatywnego, ale również, że cele 
każdego nowego programu powinny być 

(9) Z rezultatów monitorowania, ocen i 
konsultacji społecznych wynika, że 
programy Kultura, MEDIA i MEDIA 
Mundus odgrywają bardzo ważną rolę w 
ochronie i promocji różnorodności 
kulturowej i językowej Europy oraz że 
odpowiadają potrzebom sektora kultury i 
sektora kreatywnego, ale również, że cele 
każdego nowego programu powinny być 
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dostosowane do celów strategii „Europa 
2020”. Te oceny i konsultacje, a także 
różne niezależne badania, w szczególności 
badanie poświęcone przedsiębiorczemu 
wymiarowi sektora kultury i sektora 
kreatywnego, wskazują również na to, że 
stoją one w obliczu wspólnych wyzwań, a 
mianowicie znacznego rozdrobnienia 
rynku, wpływu digitalizacji i globalizacji, 
trudności w dostępie do środków 
finansowych i braku porównywalnych 
danych, a wyzwania te wymagają działań 
na poziomie Unii.

dostosowane do celów strategii „Europa 
2020”. Te oceny i konsultacje, a także 
różne niezależne badania, w szczególności 
badanie poświęcone przedsiębiorczemu 
wymiarowi sektora kultury i sektora 
kreatywnego, wskazują również na to, że 
stoją one w obliczu wspólnych wyzwań, a 
mianowicie znacznego rozdrobnienia 
rynku, wpływu digitalizacji i globalizacji, 
trudności w dostępie do środków 
finansowych i braku porównywalnych 
danych, a wyzwania te wymagają działań 
na poziomie Unii. Jednak w odróżnieniu 
od innych wyzwań digitalizację należy 
uznać zarówno za katalizator, jak i za 
szansę.

Or. ro

Uzasadnienie
Technologia i dostęp do infrastruktury internetu szerokopasmowego na obszarach miejskich i 
wiejskich otwierają nowe możliwości przed twórcami, którzy pragną tworzyć i upowszechniać 
swoje dzieła wśród szerszej publiczności i mniejszym kosztem, niezależnie od ograniczeń 
fizycznych i geograficznych. Jak największe wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych przez podmioty dostarczające treści kulturalnych oraz zmiana tradycyjnych 
metod produkcji i dystrybucji oferują twórcom potencjalnych odbiorców i obszerniejsze rynki, 
zaś obywatelom bardziej różnorodną ofertę kulturalną.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Sektor kreatywny i sektor kultury 
stoją w obliczu transformacji cyfrowej, 
która wpływa na tradycyjne modele 
poprzez zmianę łańcuchów wartości, 
stwarzając potrzebę opracowania nowych 
modeli biznesowych. Digitalizacja i 
szerszy dostęp do zasobów kulturowych 
stwarzają znaczne możliwości gospodarcze 
i stanowią istotny warunek dalszego 
rozwoju potencjału kulturowego i 
kreatywnego Europy oraz jej obecności 
branżowej w tym obszarze.
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Or. ro

Uzasadnienie
Materiał w formacie cyfrowym może zostać ponownie wykorzystany – zarówno do celów 
handlowych, jak i niehandlowych – i może np. znaleźć zastosowanie w materiałach 
dydaktycznych i edukacyjnych, filmach dokumentalnych, turystyce, grach, animacjach i 
narzędziach projektowych, z zastrzeżeniem pełnego poszanowania praw autorskich i praw 
pokrewnych. 

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na 
sposób wytwarzania dóbr i usług w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym, 
ich rozpowszechniania, udostępniania, 
użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. 
Wraz z tymi zmianami powstają ogromne 
możliwości dla europejskiego sektora 
kultury i sektora kreatywnego. Niższe 
koszty dystrybucji, nowe kanały 
dystrybucji i nowe możliwości dla 
niszowych produktów mogą przyczynić się 
do łatwiejszego dostępu do nich i ich 
większego obiegu na całym świecie. Aby 
wykorzystać te możliwości i dostosować 
się do digitalizacji i globalizacji, w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym 
musi nastąpić rozwój nowych 
umiejętności; należy też zwiększyć 
możliwości dostępu tych sektorów do 
środków finansowych na unowocześnianie 
sprzętu, opracowywanie nowych metod 
produkcji i dystrybucji oraz 
dostosowywanie modeli biznesowych.

(11) Digitalizacja ma ogromny wpływ na 
sposób wytwarzania dóbr i usług w 
sektorze kultury i sektorze kreatywnym, 
ich rozpowszechniania, udostępniania, 
użytkowania i wyceny wartości pieniężnej. 
Wraz z tymi zmianami powstają ogromne 
możliwości dla europejskiego sektora 
kultury i sektora kreatywnego oraz dla 
całego społeczeństwa. Niższe koszty 
dystrybucji, nowe kanały dystrybucji i 
nowe możliwości dla niszowych 
produktów mogą przyczynić się do 
łatwiejszego dostępu do nich i ich 
większego obiegu na całym świecie, 
przyczyniając się jednocześnie do poprawy 
spójności społecznej. Aby wykorzystać te 
możliwości i dostosować się do 
digitalizacji i globalizacji, w sektorze 
kultury i sektorze kreatywnym musi 
nastąpić rozwój nowych umiejętności; 
należy też zwiększyć możliwości dostępu 
tych sektorów do środków finansowych na 
unowocześnianie sprzętu, opracowywanie 
nowych metod produkcji i dystrybucji oraz 
dostosowywanie modeli biznesowych.

Or. ro

Uzasadnienie
W strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego z powodzeniem uwzględniono sektor 
kreatywny i sektor kultury w wielu dziedzinach, takich jak: promowanie dziedzictwa 
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kulturowego na potrzeby handlowe, rozwój związanych z kulturą infrastruktury i usług, które 
będą wspierały zrównoważoną turystykę, tworzenie klasterów lokalnych przedsiębiorstw oraz 
partnerstw tych sektorów z przemysłem, sektorem badań naukowych, edukacji itp., tworzenie 
innowacyjnych laboratoriów, zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Materiał cyfrowy wymaga dobrej 
administracji i utrzymania, aby uniknąć
sytuacji, w której w ten sposób zachowana 
informacja staje się nieczytelna wówczas, 
gdy elementy sprzętu i oprogramowania 
są już przestarzałe, gdy wraz z upływem 
czasu pogarsza się stan urządzeń do 
przechowywania informacji lub gdy 
urządzenia te nie są dostosowane do 
przechowywania tak dużej ilości nowych 
treści, które podlegają ciągłej zmianie.

Or. ro

Uzasadnienie
Pomimo postępów dokonanych na obszarze UE zakresie przechowywania zasobów 
cyfrowych, wiele państw członkowskich nie posiada jasnej i kompleksowej polityki w tej 
dziedzinie. Brak takiej polityki stanowi zagrożenie dla trwałości materiału cyfrowego i może 
również prowadzić do utraty materiału stworzonego w formacie cyfrowym (oryginalny 
materiał cyfrowy).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obecne praktyki dystrybucyjne 
stanowią podstawę systemu finansowania 
filmów. Istnieje jednak coraz większa 
potrzeba tworzenia atrakcyjnych, legalnych 
ofert on-line oraz zachęcania do innowacji. 
W związku z tym należy promować 

(12) Obecne praktyki dystrybucyjne 
stanowią podstawę systemu finansowania 
filmów. Istnieje jednak coraz większa 
potrzeba tworzenia atrakcyjnych, legalnych 
ofert on-line oraz zachęcania do innowacji, 
w szczególności za pośrednictwem 
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elastyczność nowych metod dystrybucji, 
aby mogły powstawać nowe modele 
biznesowe.

przenośnego internetu. W związku z tym 
należy promować elastyczność nowych 
metod dystrybucji, aby mogły powstawać 
nowe modele biznesowe.

Or. ro

Uzasadnienie
Mając na uwadze, że internet jest coraz częściej wykorzystywany w urządzeniach przenośnych 
(telefony, komputery itp.), technologie związane z internetem przenośnym powinny zostać 
uwzględnione, gdyż odgrywają ważną rolę w zapewnieniu elastyczności nowych metod 
dystrybucji. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Obecne praktyki dystrybucyjne 
stanowią podstawę systemu finansowania 
filmów. Istnieje jednak coraz większa 
potrzeba tworzenia atrakcyjnych, legalnych 
ofert on-line oraz zachęcania do innowacji. 
W związku z tym należy promować 
elastyczność nowych metod dystrybucji, 
aby mogły powstawać nowe modele 
biznesowe.

(12) Obecne praktyki dystrybucyjne 
stanowią podstawę systemu finansowania 
filmów. Istnieje jednak coraz większa 
potrzeba tworzenia atrakcyjnych, legalnych 
ofert on-line oraz zachęcania do innowacji. 
W związku z tym należy promować 
elastyczność nowych metod dystrybucji, 
aby mogły powstawać nowe modele 
biznesowe. Te atrakcyjne i legalne oferty 
on-line powinny opierać się na 
kompleksowym podejściu stosowanym na 
szczeblu unijnym, przy zaangażowaniu 
wszystkich zainteresowanych stron. Celem 
tych nowych legalnych ofert on-line 
powinno być promowanie twórczości 
artystycznej oraz ochrona interesów 
twórców, a jednocześnie zapewnienie 
publiczności jak najszerszego dostępu do 
produktów sektora twórczego i sektora 
kultury. 

Or. ro

Uzasadnienie
Atrakcyjne legalne oferty on-line powinny zachęcać do twórczości artystycznej i chronić 
interesy twórców, a jednocześnie zapewnić publiczności jak najszerszy dostęp do produktów 
sektora twórczego i sektora kultury. 
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Europa musi niezwłocznie podjąć 
działania, aby czerpać korzyści z 
digitalizacji i przechowywania treści 
cyfrowych. Jeżeli państwa członkowskie 
nie zwiększą inwestycji w tej dziedzinie, 
istnieje ryzyko, że korzyści kulturalne i 
gospodarcze płynące z faktu, że nastała 
era cyfrowa, ominą Europę. 

Or. ro

Uzasadnienie
Digitalizacja stanowi ważny środek służący zapewnieniu większego dostępu do materiału 
kulturowego oraz jego wykorzystaniu na większą skalę. Całkowity koszt procesu digitalizacji 
dziedzictwa kulturowego Europy jest wysoki, w związku z czym same publiczne środki 
finansowe nie wystarczą na jego pokrycie. Wsparcie finansowe digitalizacji przez sektor 
prywatny lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może być sposobem na 
zaangażowanie podmiotów prywatnych w ten proces, do czego należy je stale zachęcać. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Dostępność on-line do materiału 
kulturowego umożliwi obywatelom w całej 
Europie dostęp do tego materiału i jego 
wykorzystanie w celach rozrywkowych, 
edukacyjnych lub zawodowych.  Ponadto 
różnorodne i wielojęzyczne dziedzictwo 
europejskie stanie się bardziej widoczne w 
internecie, zaś digitalizacja materiału 
europejskich instytucji kulturalnych 
umożliwi im stałe wypełnianie zadania, 
jakim jest udostępnianie naszego 
dziedzictwa oraz jego zachowanie w 
formacie cyfrowym. 

Or. ro
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Uzasadnienie
Dostępność on-line do materiału kulturowego umożliwi obywatelom w całej Unii Europejskiej 
dostęp do tego materiału i jego wykorzystanie w celach rozrywkowych, edukacyjnych lub 
zawodowych. Jednocześnie dostępność on-line materiału kulturowego sprawi, że różnorodne i 
wielojęzyczne dziedzictwo europejskie stanie się bardziej widoczne w internecie. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działania na rzecz obchodów 
Europejskiej Stolicy Kultury i znaku 
dziedzictwa europejskiego przyczynią się 
do wzmocnienia poczucia przynależności 
do wspólnej przestrzeni kulturowej i do 
zwiększenia wartości dziedzictwa 
kulturowego. Należy zapewnić fundusze na 
finansowanie tych dwóch działań Unii.

(16) Działania na rzecz obchodów 
Europejskiej Stolicy Kultury i znaku 
dziedzictwa europejskiego przyczynią się 
do wzmocnienia poczucia przynależności 
do wspólnej przestrzeni kulturowej i do 
zwiększenia wartości dziedzictwa 
kulturowego. Program „Kreatywna 
Europa” zapewni fundusze na 
finansowanie tych dwóch działań Unii. 

Or. ro

Uzasadnienie
Poprawka służy wyjaśnieniu tekstu i zapewnieniu finansowania tych dwóch sztandarowych 
działań Unii Europejskiej. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) transnarodowemu charakterowi działań 
ich wpływowi, co stanowić będzie 
uzupełnienie programów krajowych, 
międzynarodowych i innych programów 
Unii;

a) transnarodowemu charakterowi działań i
ich wpływowi, co stanowić będzie 
uzupełnienie programów regionalnych, 
krajowych, międzynarodowych i innych 
programów Unii;

Or. ro

Uzasadnienie
Sektor kultury i sektor kreatywny rozwijają się na poziomie regionalnym i lokalnym, gdzie 
tworzą się sieci i klastry. W strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego w wielu 
dziedzinach z powodzeniem uwzględniono oba sektory. 



PE483.700v01-00 12/18 PA\893691PL.doc

PL

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zwiększenie spójności społecznej 
poprzez poprawę dostępu wszystkich 
obywateli, a w szczególności osób 
niepełnosprawnych, do produktów sektora 
kultury i sektora kreatywnego; 

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawa dostępu wszystkich obywateli, a w szczególności osób niepełnosprawnych, do 
produktów sektora kultury i sektora kreatywnego przyczynia się w znacznej mierze do 
zwiększenia spójności społecznej UE. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wspieranie partnerstwa między 
instytucjami kulturalnymi a sektorem 
prywatnym w celu stworzenia nowych 
sposobów finansowania digitalizacji 
materiału kulturowego oraz w celu 
zachęcania do innowacyjnego 
wykorzystania tego materiału, przy czym 
należy równocześnie dopilnować, by 
partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz 
digitalizacji było sprawiedliwe i 
zrównoważone; 

Or. ro

Uzasadnienie
W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również 
w celu wzmocnienia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego 
konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów wspierania partnerstwa 
między instytucjami kulturalnymi a sektorem prywatnym w celu stworzenia nowych sposobów 
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finansowania digitalizacji materiału kulturowego oraz w celu zachęcania do innowacyjnego 
wykorzystania tego materiału.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) poprawa warunków digitalizacji oraz 
dostępu on-line do materiału chronionego 
prawami autorskimi;

Or. ro

Uzasadnienie
W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również 
w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego 
konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów poprawy warunków 
digitalizacji oraz dostępu on-line do materiału chronionego prawami autorskimi.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) poprawa warunków zarządzania 
materiałem stworzonym w formacie 
cyfrowym i jego przechowywania w celu 
zapewnienia jego długoterminowego 
zachowania; 

Or. ro

Uzasadnienie
W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również 
w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego 
konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów poprawy warunków 
zarządzania materiałem stworzonym w formacie cyfrowym i jego przechowywania w celu 
zapewnienia jego długoterminowego zachowania.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – litera d d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dd) wspieranie trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
poprzez ułatwienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do produktów 
sektora kreatywnego i sektora kultury; 

Or. ro

Uzasadnienie
W celu zachęcania do ochrony europejskiej różnorodności kulturowej i językowej, jak również 
w celu zwiększenia konkurencyjności europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego 
konieczne jest uwzględnienie wśród szczegółowych priorytetów wsparcia trwałego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu 
do produktów sektora kreatywnego i sektora kultury.  

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wspieranie działań umożliwiających 
podmiotom działającym w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym nabywanie 
umiejętności i wiedzy eksperckiej, 
zachęcających do dostosowania się do 
technologii cyfrowych, między innymi do 
wypróbowywania nowych metod 
zdobywania publiczności i modeli 
biznesowych;

a) wspieranie działań umożliwiających 
podmiotom działającym w sektorze kultury 
i sektorze kreatywnym nabywanie 
umiejętności i wiedzy eksperckiej, 
zachęcających do dostosowania się do 
technologii cyfrowych, między innymi do 
wypróbowywania nowych metod 
zdobywania publiczności i modeli 
biznesowych; z uwagi na coraz 
powszechniejsze wykorzystanie internetu 
przenośnego, technologie te powinny 
stanowić integralną część tego procesu; 

Or. ro

Uzasadnienie
Z uwagi na coraz powszechniejsze wykorzystanie internetu przenośnego, technologie te 
powinny stanowić integralną część procesu konsolidacji potencjału sektorów kreatywnego i 
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kultury, należy również wspierać działania, dzięki którym podmioty tych sektorów mogą 
zdobywać kompetencje i wymaganą fachową wiedzę.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ułatwianie nabywania umiejętności i 
rozwój sieci, a w szczególności zachęcanie 
do korzystania z technologii cyfrowych w 
celu dostosowywania się do rozwoju 
rynku;

a) ułatwianie nabywania umiejętności i 
rozwój sieci, a w szczególności zachęcanie 
do korzystania z technologii cyfrowych w 
celu dostosowywania się do rozwoju 
rynku; z uwagi na coraz powszechniejsze 
wykorzystanie internetu przenośnego, 
technologie te powinny stanowić 
integralną część tego procesu;  

Or. ro

Uzasadnienie
Z uwagi na coraz powszechniejsze wykorzystanie internetu przenośnego, technologie te 
powinny stanowić integralną część procesu konsolidacji potencjału sektorów kreatywnego i 
kultury, należy również wspierać działania, dzięki którym podmioty tych sektorów mogą 
zdobywać kompetencje i wymaganą fachową wiedzę.  

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Oprócz regularnego monitorowania 
Komisja nie później niż do końca 2017 r. 
sporządza sprawozdanie z oceny 
zewnętrznej, aby ocenić skuteczność 
osiągania celów i skuteczność programu 
oraz jego europejską wartość dodaną w 
celu uzyskania decyzji w sprawie 
przedłużenia, zmiany lub zawieszenia 
programu. W ocenie uwzględnia się 
kwestie uproszczenia, wewnętrznej i 
zewnętrznej spójności, dalszego znaczenia 
wszystkich celów, a także wkładu środków 
w realizację unijnych priorytetów w 

a) Oprócz regularnego monitorowania 
Komisja nie później niż do końca 2017 r. 
sporządza sprawozdanie z oceny 
zewnętrznej, aby ocenić skuteczność 
osiągania celów i skuteczność programu 
oraz jego europejską wartość dodaną w 
celu uzyskania decyzji w sprawie 
przedłużenia, zmiany lub zawieszenia 
programu. Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu roczne 
sprawozdanie dotyczące wyników i 
wskaźników wykonania programu.  W 
ocenie uwzględnia się kwestie 
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zakresie inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. Bierze się w niej także pod 
uwagę wyniki oceny długoterminowego 
wpływu decyzji nr 1855/2006/WE, decyzji 
nr 1718/2006/WE i decyzji nr 
1041/2009/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady..

uproszczenia, wewnętrznej i zewnętrznej 
spójności, dalszego znaczenia wszystkich 
celów, a także wkładu środków w 
realizację unijnych priorytetów w zakresie 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. 
Bierze się w niej także pod uwagę wyniki 
oceny długoterminowego wpływu decyzji 
nr 1855/2006/WE, decyzji nr 
1718/2006/WE i decyzji nr 1041/2009/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Or. ro

Uzasadnienie
W celu monitorowania wyników i wskaźników wykonania programu Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie sporządzone w oparciu o wyniki 
monitorowania i oceny dokonanej na podstawie art. 14.  

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu realizacji programu, w drodze 
aktów wykonawczych, Komisja przyjmuje 
roczne programy prac zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 18 ust. 2. 
Roczne programy prac określają cele, 
spodziewane wyniki, metodę realizacji 
oraz całkowitą kwotę planu finansowania. 
Obejmują one także opis działań, które 
mają być finansowane, orientacyjne kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
orientacyjny harmonogram realizacji. W 
odniesieniu do dotacji programy zawierają 
również priorytety, podstawowe kryteria 
oceny oraz maksymalny wskaźnik 
współfinansowania.

W celu realizacji programu, w drodze 
aktów wykonawczych, co roku do dnia 31 
marca Komisja przyjmuje roczne 
programy prac zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 18 ust. 2. 
Roczne programy prac określają cele, 
spodziewane wyniki, metodę realizacji 
oraz całkowitą kwotę planu finansowania. 
Obejmują one także opis działań, które 
mają być finansowane, orientacyjne kwoty 
przeznaczone na każde działanie oraz 
orientacyjny harmonogram realizacji. W 
odniesieniu do dotacji programy zawierają 
również priorytety, podstawowe kryteria 
oceny oraz maksymalny wskaźnik 
współfinansowania.

Or. ro

Uzasadnienie
Aby umożliwić podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego planowanie zasobów 
koniecznych do finansowania ich projektów, istotne jest, by ustanowiony został jasny 
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harmonogram znany wszystkim podmiotom, które pragną odpowiedzieć na zaproszenie do 
składania wniosków.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych 
przeznaczonych na realizację niniejszego 
programu w okresie ustalonym w art. 1 ust. 
1 wynosi 1 801 000 000 EUR.

1. Pula środków finansowych 
przeznaczonych na realizację niniejszego 
programu w okresie ustalonym w art. 1 ust. 
1 wynosi 1 801 000 000 EUR. 
Szacunkowa kwota środków budżetowych 
przeznaczonych na komponent 
międzysektorowy wynosi 15%, na 
komponent Kultura – 30%, zaś na 
komponent MEDIA – 55%.  Przyznana 
pomoc finansowa nie może przekroczyć 
50% całkowitych kosztów wspieranych 
działań, chyba że w rocznym programie 
pracy i w zaproszeniu do składania 
wniosków przewidziano wyraźnie inne 
ustalenia. 

Or. ro

Uzasadnienie
Aby umożliwić podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego planowanie zasobów 
koniecznych do finansowania ich projektów istotne jest, by rozporządzenie zawierało wyraźny 
pułap, do którego pomoc finansowa może pokryć całkowite koszty wspieranych działań. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przyznane środki finansowe nie 
mogą przekroczyć wartości 50% 
całkowitych kosztów wspieranych działań, 
chyba że w rocznym programie pracy i 
zaproszeniu do składania wniosków 
przewidziano wyraźnie inne ustalenia.  W 
żadnym przypadku przyznana pomoc 
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finansowa nie może przekroczyć wartości 
75% całkowitych kosztów wspieranych 
działań. 

Or. ro

Uzasadnienie
Aby umożliwić podmiotom z sektora kultury i sektora kreatywnego planowanie zasobów 
koniecznych do finansowania ich projektów istotne jest, by rozporządzenie zawierało wyraźny 
pułap, do którego pomoc finansowa może pokryć całkowite koszty wspieranych działań.  


