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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

Dificultăți și provocări comune

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

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

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

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

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

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

Descrierea programului „Europa creativă”

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

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

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

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

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

Poziția raportoarei

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

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Având în vedere că persoanele cu 
handicap au în continuare un acces 
limitat  la produsele sectoarelor culturale 
și creative, programul „Europa 
creativă”ar trebui să aibă ca obiectiv 
specific facilitarea accesului persoanelor 
cu handicap la produsele sectoarelor 
creative și culturale.

Or. ro

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

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative, dar și că 
obiectivele oricărui program nou ar trebui 
să fie în conformitate cu obiectivele 
strategiei „Europa 2020”. De asemenea, 

(9) În urma monitorizării, a evaluării și a 
exercițiilor de consultare publică a rezultat 
faptul că programele Cultura, MEDIA și 
MEDIA Mundus joacă un rol foarte 
important în protejarea și promovarea 
diversității culturale și lingvistice a Europei 
și că sunt relevante pentru nevoile 
sectoarelor culturale și creative, dar și că 
obiectivele oricărui program nou ar trebui 
să fie în conformitate cu obiectivele 
strategiei „Europa 2020”. De asemenea, 



PE483.700v01-00 6/18 PA\893691RO.doc

RO

rezultă din aceste evaluări și consultări, 
precum și din diverse studii independente, 
în special studiul privind dimensiunea 
antreprenorială a industriilor culturale și 
creative, că sectoarele culturale și creative 
se confruntă cu provocări comune, și 
anume cu contextul unei piețe foarte 
fragmentate, cu impactul globalizării și al 
digitalizării, cu dificultăți în ceea ce 
privește accesul la finanțare și cu o lipsă de 
date comparabile, toate acestea impunând 
necesitatea luării de măsuri la nivelul UE.

rezultă din aceste evaluări și consultări, 
precum și din diverse studii independente, 
în special studiul privind dimensiunea 
antreprenorială a industriilor culturale și 
creative, că sectoarele culturale și creative 
se confruntă cu provocări comune, și 
anume cu contextul unei piețe foarte 
fragmentate, cu impactul globalizării și al 
digitalizării, cu dificultăți în ceea ce 
privește accesul la finanțare și cu o lipsă de 
date comparabile, toate acestea impunând 
necesitatea luării de măsuri la nivelul UE.
Dar, spre deosebire de celelalte provocări, 
digitalizarea trebuie considerată ca fiind 
atât un catalizator, cât și o oportunitate.

Or. ro

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

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 
difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități importante sectoarelor 
culturale și creative europene. Costurile de 
distribuție mai reduse, canalele noi de 
distribuție și noile oportunități pentru 
produsele de nișă pot facilita accesul și pot 
crește circulația la nivel mondial. Pentru a 
profita de aceste oportunități și a se adapta 
la contextul globalizării și al digitalizării, 
este necesar ca sectoarele culturale și 
creative să dezvolte competențe noi și să 
beneficieze de un acces mai larg la 
finanțare în vederea modernizării 
echipamentelor, a dezvoltării unor noi 
metode de producție și distribuție și a 
adaptării modelelor de afaceri.

(11) Digitalizarea are un impact masiv 
asupra modului în care bunurile și 
serviciile culturale și creative sunt produse, 
difuzate, accesate, consumate și 
monetizate. Aceste schimbări oferă 
oportunități importante sectoarelor 
culturale și creative europene și societății 
în ansamblul său. Costurile de distribuție 
mai reduse, canalele noi de distribuție și 
noile oportunități pentru produsele de nișă 
pot facilita accesul și pot crește circulația la 
nivel mondial, contribuind în același timp 
și la îmbunătățirea coeziunii sociale.
Pentru a profita de aceste oportunități și a 
se adapta la contextul globalizării și al 
digitalizării, este necesar ca sectoarele 
culturale și creative să dezvolte competențe 
noi și să beneficieze de un acces mai larg la 
finanțare în vederea modernizării 
echipamentelor, a dezvoltării unor noi 
metode de producție și distribuție și a 
adaptării modelelor de afaceri.

Or. ro

Justificare
Strategiile de dezvoltare regională și locală au integrat cu succes sectoarele culturale și 
creative în multe domenii: promovarea valorificării comerciale a patrimoniului cultural;
dezvoltarea unor infrastructuri și servicii culturale care să sprijine turismul durabil; crearea 
de clustere cuprinzând întreprinderi locale și parteneriate între SCC și sectoarele industriei, 
cercetării, educației etc.; înființarea unor laboratoare de inovare; dezvoltarea urbană 
durabilă.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Materialul digital ar trebui să fie 
bine administrat și  întreținut, pentru a se 
evita ca informația stocată în acest fel să 
devină ilizibilă atunci când elementele de 
hardware și software utilizate pentru 
stocare nu mai sunt de actualitate, când 
dispozitivele de stocare se deteriorează 
datorită învechirii și/sau când 
dispozitivele de stocare nu mai pot suporta 
volumul considerabil de conținut nou și în 
continuă schimbare.

Or. ro

Justificare
În ciuda progreselor realizate pe teritoriul UE în domeniul conservării materialului digital, 
în mai multe state membre nu se aplică politici clare și cuprinzătoare în ceea ce privește 
conservarea conținutului digital. Absența unor astfel de politici constituie o amenințare la 
adresa perenității materialului digitalizat și ar putea duce, de asemenea, la pierderea 
materialului produs în format digital (material digital original).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare
Având în vedere că internetul este utilizat din ce în ce mai mult pe dispozitive mobile 
(telefoane, calculatoare, etc.), tehnologiile aferente internetului mobil ar trebui  incluse ca 
având un rol important în asigurarea flexibilității noilor modalități de distribuție.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare
Ofertele online legale și atractive ar trebui să încurajeze creația artistică și să protejeze 
interesele creatorilor, dar, în egală măsură, să asigure o cât mai largă accesibilitate a 
publicului la produsele sectoarelor creative și culturale.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Europa trebuie să acționeze imediat 
pentru a beneficia de avantajele 
digitalizării și ale conservării digitale. În 
cazul în care statele membre nu își 
intensifică investițiile în acest domeniu, 
există riscul ca beneficiile culturale și 
economice aferente trecerii la era digitală 
să se materializeze în afara Europei.

Or. ro

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

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare
Pentru claritatea textului și pentru siguranța finanțării celor două acțiuni, deja emblematice 
pentru Uniunea Europeană.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare
Sectoarele culturale și creative se dezvoltă la nivel local și regional, unde funcționează 
formarea de rețele și de clustere. Strategiile de dezvoltare regională și locală au integrat cu 
succes sectoarele culturale și creative în multe domenii.
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Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

Justificare
Pentru a favoriza protejarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene, 
precum și pentru consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative, este necesară
includerea printre obiectivele specifice a încurajării parteneriatelor între instituțiile de 
cultură și sectorul privat, pentru a crea noi modalități de finanțare a digitalizării materialului 
cultural și pentru a stimula utilizări inovatoare ale materialului.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul dc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) îmbunătățirea condițiilor de 
administrare și depozitare a materialului 
creat în format digital, pentru a garanta 
conservarea pe termen lung a acestuia;

Or. ro

Justificare
Pentru a favoriza protejarea și promovarea diversității lingvistice și culturale europene, 
precum și pentru consolidarea competitivității sectoarelor culturale și creative, este necesară 
includerea printre obiectivele specifice a îmbunătățirii condițiilor de administrare și 
depozitare a materialului creat în format digital, pentru a garanta conservarea pe termen 
lung a acestuia.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul dd (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

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

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare
Având în vedere utilizarea tot mai mare a internetului mobil, aceste tehnologii ar trebui să fie 
parte integrantă din procesul de consolidare a capacităților sectoarelor culturale și creative, 
iar acțiunile prin care operatorii dobândesc competențele și know-how-ul necesar trebuie 
sprijinite.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Justificare
Având în vedere utilizarea tot mai mare a internetului mobil, aceste tehnologii ar trebui să fie 
parte integrantă din procesul de consolidare a capacităților sectoarelor culturale și creative, 
iar acțiunile prin care operatorii dobândesc competențele și know-how-ul necesar trebuie 
sprijinite.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Aceasta ia în 
considerare rezultatele evaluărilor 
impactului pe termen lung din Decizia nr. 
1855/2006/CE, Decizia nr. 1718/2006/CE 
1041/2009/CE ale Parlamentului European 
și ale Consiliului.

Or. ro

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă programe de lucru anuale 
prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 18 alineatul (2). Programele de 
lucru anuale stabilesc obiectivele urmărite, 
rezultatele așteptate, modalitățile de punere 
în aplicare și cuantumul total al planului de 
finanțare. Ele conțin, de asemenea, o 
descriere a acțiunilor care urmează să fie 
finanțate, o indicare a sumelor alocate 
fiecărei acțiuni și un calendar orientativ al 
punerii în aplicare. În ceea ce privește 
granturile, aceste programe stabilesc 
prioritățile, criteriile de evaluare esențiale 
și rata maximă de cofinanțare.

Pentru a pune în aplicare programul, 
Comisia adoptă, anual, până la 31 martie,
programe de lucru anuale prin acte de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 18 
alineatul (2). Programele de lucru anuale 
stabilesc obiectivele urmărite, rezultatele 
așteptate, modalitățile de punere în aplicare 
și cuantumul total al planului de finanțare.
Ele conțin, de asemenea, o descriere a 
acțiunilor care urmează să fie finanțate, o 
indicare a sumelor alocate fiecărei acțiuni 
și un calendar orientativ al punerii în 
aplicare. În ceea ce privește granturile, 
aceste programe stabilesc prioritățile, 
criteriile de evaluare esențiale și rata 
maximă de cofinanțare.

Or. ro

Justificare
Pentru a da operatorilor din sectoarele culturale și creative posibilitatea de a-și planifica 
resursele necesare în vederea cofinanțării proiectelor lor, este important să existe un 
calendar clar stabilit și cunoscut de toți cei interesați să participe la cererile de proiecte.  
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar prevăzut pentru 
punerea în aplicare a acestui program 
pentru perioada menționată la articolul 1 
alineatul (1) este stabilit la 1 801 000 000 
EUR.

(1) Pachetul financiar prevăzut pentru 
punerea în aplicare a acestui program 
pentru perioada menționată la articolul 1 
alineatul (1) este stabilit la 1 801 000 000 
EUR. Alocarea bugetară orientativă este 
de 15 % pentru componenta trans-
sectorială, de 30 % pentru componenta 
Cultură și de 55 % pentru componenta 
MEDIA.  Ajutorul financiar acordat nu 
poate depăși 50 % din costurile finale ale 
operațiunilor sprijinite, cu excepția 
cazurilor prevăzute în mod expres în 
programul de lucru anual și în cererea de 
propuneri.

Or. ro

Justificare
Pentru a da operatorilor din sectoarele culturale și creative posibilitatea de a-și planifica 
resursele necesare în vederea cofinanțării proiectelor lor, este important ca alocarea 
bugetară orientativă pe componentele programului să fie prevăzută în mod explicit de 
regulament.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ajutorul financiar acordat nu poate 
depăși 50 % din costurile finale ale 
operațiunilor sprijinite, cu excepția 
cazurilor prevăzute în mod expres în 
programul de lucru anual și în cererea de 
propuneri. În niciun caz, ajutorul 
financiar acordat nu poate depăși 75 % 
din costurile finale ale operațiunilor 
sprijinite.
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Or. ro

Justificare
Pentru a da operatorilor din sectoarele culturale și creative posibilitatea de a-și planifica 
resursele necesare în vederea cofinanțării proiectelor lor, este important ca regulamentul să 
conțină în mod explicit limita maximă până la care ajutorul financiar poate acoperi costurile 
finale ale operațiunilor sprijinite.


