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BG Единство в многообразието BG 

22.2.2017 A8-0030/1 

Изменение  1 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

–  като взе предвид членове 167 и 173 от 

Договора за функционирането на ЕС, 

–  като взе предвид членове 6, 167 и 173 

от Договора за функционирането на ЕС, 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Изменение  2 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид своята резолюция 

от 19 януари 2016 г. относно ролята 

на междукултурния диалог, 

културното многообразие и 

образованието за популяризирането 

на основните ценности на ЕС2, 

___________  

2 Приети текстове, P8_TA(2016)0005. 

заличава се 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Изменение  3 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че „Творческа 

Европа“, и по-специално нейната 

подпрограма „Култура“, има сериозен 

недостиг на финансиране и поради 

това изпитва трудности да отговори 
на високите очаквания; 

В. като има предвид, че „Творческа 

Европа“,  включително нейната 

подпрограма „Култура“, разполага с 

общ бюджет от 1,46 милиарда евро за 

периода 2014—2020 г. в рамките на 

Функция 3 от Многогодишната 

финансова рамка; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Изменение  4 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че 

междусекторното направление само 

частично е разработило своята 

стратегическа цел да насърчава 

транснационалното и междусекторното 

културно сътрудничество; 

З. като има предвид, че 

междусекторното направление само 

частично е разработило своята 

стратегическа цел да насърчава 

транснационалното и междусекторното 

културно сътрудничество, по-

специално поради разпокъсване на 

задачите с добавянето на 

специалната мярка за социалната 

интеграция на бежанците; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Изменение  5 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение М 

 

Предложение за резолюция Изменение 

М. като има предвид, че през 2016 г. бе 

отправен конкретен призив за 

включване на бежанците в европейското 

общество в рамките на 

междусекторното направление, с цел 

насърчаване и подпомагане на 

творчеството и междукултурния диалог; 

М. като има предвид, че през 2016 г. бе 

отправен конкретен призив за 

включване на бежанците в европейското 

общество в рамките на 

междусекторното направление, с цел 

насърчаване и подпомагане на 

творчеството и междукултурния диалог; 

като припомня, че тази мярка е била 

финансирана през 2015 г. в размер на 

1,6 милиона евро; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Изменение  6 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

О. като има предвид, че, въпреки че в 

регламента се предвижда създаването на 

двустранни споразумения с трети 

страни с оглед на тяхното участие в 

програмата или в части от нея, до 

момента само няколко държави са 

приключили процедурата; 

О. като има предвид, че, въпреки че в 

регламента се предвижда създаването на 

двустранни споразумения с трети 

страни с оглед на тяхното участие в 

програмата или в части от нея, 

ограниченият бюджет на програмата 

„Творческа Европа“, както и нейните 

много точни цели, свързани с 

европейската култура, следва да 

водят до фокусиране върху 

кандидатури от държавите членки; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Изменение  7 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение С 

 

Предложение за резолюция Изменение 

С. като има предвид, че делът на 

успешните кандидати е 15% в 

подпрограмата „Култура“ и 44% в 

подпрограмата „МЕДИА“, но дори по-

малък (32%)  в „МЕДИА“, ако 

автоматичните схеми са изключени; 

С. като има предвид, че делът на 

успешните кандидати е 15% в 

подпрограмата „Култура“ и 44% в 

подпрограмата „МЕДИА“, но дори по-

малък (32%) в „МЕДИА“, ако 

автоматичните схеми са изключени; 

като подчертава освен това, че в 

случая с подпрограма „Култура“ 

подбраните проекти в по-голямата си 

част са на организации с нестопанска 

цел, което би могло да наведе на 

мисълта, че програмата не може да 

финансира организации със стопанска 

цел, като например средните 

предприятия; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Изменение  8 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. настоятелно призовава държавите 

членки да увеличат бюджета на 

програмата „Творческа Европа“, за да 

го приведат в съответствие с 

очакванията на европейските 

граждани и с амбициозните цели на 

всяка подпрограма, като по този 

начин признаят, че стойностите на 

културната продукция не могат да се 

измерват единствено от гледна 

точка на икономически данни и дадат 

възможност за повече ефективност и 

по-добри резултати; 

1. предлага държавите членки да 

въведат оптимизирано управление на 

наличните средства, по-специално 

чрез възстановяване на баланса 

между подпрограма „Култура“ и 

подпрограма „МЕДИА“  и чрез 

спиране на всякакво по-нататъшно 

разширяване на целите или на 

участващите трети държави, така 

че акцентът да бъде поставян върху 

проекти на кандидати от държавите 

членки; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Изменение  9 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. призовава Комисията да работи 

възможно най-тясно с ЮНЕСКО, 

Съвета на Европа и с Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) с цел разработване на 

по-стабилна основа за съвместен принос 

в постигането на целите на програмата и 

оценката на въздействието, особено в 

международното измерение и 

зачитането на специфичните човешки и 

икономически ценности на културата и 

творчеството; 

6. Припомня възможността 

държавите членки да работят 

възможно най-тясно с ЮНЕСКО, 

Съвета на Европа и с Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) с цел разработване на 

по-стабилна основа за съвместен принос 

в постигането на целите на програмата и 

оценката на въздействието, особено в 

международното измерение и 

зачитането на специфичните човешки и 

икономически ценности на културата и 

творчеството; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Изменение  10 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. приветства текущата работа на 

Комисията и EACEA за изменение на 

автоматичната точкова система, за да се 

дава възможност за действително 

равнопоставени условия на 

конкуренция, като се вземат под 

внимание по балансиран начин всички 

посочени в програмата „Творческа 

Европа“ критерии (транснационален 

характер, развитие на 

транснационалното сътрудничество, 

икономии от мащаба, критична маса, 

ефект на лоста), както и 

производственият капацитет и 

съществуващите национални схеми 

за подпомагане на аудио-визуалния 

сектор; 

21. приветства текущата работа на 

Комисията и EACEA за изменение на 

автоматичната точкова система, тъй 

като това може да доведе до 

създаването на система на 

„позитивна дискриминация“ в полза 

на държавите с по-нисък 

производствен капацитет, което 

може да оказва пагубно въздействие 

върху художественото качество на 

проектите и техния потенциал по 

отношение на иновациите и по този 

начин да води до „санкциониране“ на 

държави с висок производствен 

капацитет;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/11 

Изменение  11 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. препоръчва европейското аудио-

визуално наследство да бъде защитено и 

да бъде предоставяно на разположение 

за научни изследвания, ангажиране на 

аудиторията и икономическо 

оползотворяване, благодарение на 

цифровизацията на филмите и аудио-

визуалните архиви; 

24. препоръчва европейското аудио-

визуално наследство да бъде защитено и 

да бъде предоставяно на разположение 

за научни изследвания, ангажиране на 

аудиторията и икономическо 

оползотворяване, благодарение на 

цифровизацията на филмите и аудио-

визуалните архиви, при спазване на 

авторските права и на свързаните с 

тях права;; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Изменение  12 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. подчертава, че в международната и 

все по-конкурентна филмова среда в 

европейския аудио-визуален сектор 

продължава да съществува нуждата 
от поддържане на мерки за подкрепа с 

цел опазване на неговото многообразие 

и независимост; подчертава, че е 

необходима пряка подкрепа за 

европейската аудио-визуална 

продукция, най-вече на етапа на 

развитие на проектите, и че тази 

подкрепа следва да се осъществява 

чрез разширяване на обхвата на 

обучението, така че той да обхваща 

повече действия и да води до засилване 

на конкурентоспособността на 

сектора; 

25. подчертава, че в международната и 

все по-конкурентна филмова среда 

аудио-визуалният сектор на 

държавите членки все още се нуждае 
от подкрепа и че за тази цел е 

необходимо да се следват политики 

на борба с фискалния и социалния 

дъмпинг и да се дава възможност на 

държавите членки да защитават 

своята културна индустрия и своите 

изключения в сферата на културата, 
за да се гарантира, че областите на 

културата, медиите и творческите 

сектори остават извън обхвата на 

споразуменията за свободна търговия, 

както и да се разработва обучение, 

включително чрез улесняване на 

ученето, така че то да бъдат 

включвани повече мерки и да се 

набляга по подходящ начин върху 

програми за обучение на обучаващи; 

Or. en 



 

AM\1118055BG.docx  PE598.506v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.2.2017 A8-0030/13 

Изменение  13 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. признава, че въпреки подкрепата, 

предоставяна за онлайн 

разпространението, европейските 

онлайн платформи все още не са 

конкурентоспособни на международно 

равнище и че европейското съдържание 

на съществуващите платформи е трудно 

за откриване и намиране, както че и е 

трудно достъпно; 

27. признава, че въпреки подкрепата, 

предоставяна за онлайн 

разпространението, европейските 

онлайн платформи все още не са 

конкурентоспособни на международно 

равнище и че европейското съдържание 

на съществуващите платформи е трудно 

за откриване и намиране, както че и е 

трудно достъпно; настоява, че 

множество европейски държави 

имат огромен потенциал по 

отношение на иновациите и новите 

технологии и че поради това трябва 

да им се дава възможност да развиват 

тези сектори чрез амбициозни 

национални политики, за да се 

гарантира позицията им на 

международния пазар; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Изменение  14 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. подчертава, че е необходимо 

Комисията да предложи базиран на 

данни проект за ангажиране на 

европейската публика, чиято цел би 

била разкриването и укрепването на 

капацитета на аудио-визуалния и 

филмовия сектор за събиране, 

анализиране и предвиждане на данни, 

свързани с поведението на публиката, 

с оглед на увеличаване на търсенето 

на европейски ненационални филми; 

заличава се 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Изменение  15 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. подчертава, че продължава бъде 

налице подкрепа за независими 

телевизионни продуценти на серийни 

филми, които целят 

конкурентоспособност на световно 

равнище, така че да се отговори по-

специално на понастоящем голямото 

международно търсене на 

висококачествени серийни филми с 

чисто европейско съдържание, макар че 

досега най-добрите резултати се 

постигат в областите на документалните 

филми и филмите за деца; 

30. подчертава, че подкрепата за 

независими телевизионни продуценти 

на серийни филми, които желаят да се 

конкурират на световно равнище, 

следва да бъде гарантирана преди 

всичко от националните органи на 

властта, така че да се отговори по-

специално на понастоящем голямото 

международно търсене на 

висококачествени серийни филми с 

чисто европейско съдържание, макар че 

досега най-добрите резултати се 

постигат в областите на документалните 

филми и филмите за деца; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Изменение  16 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. изисква от Комисията да промени 

системата за бонуси за едновременно 

пускане в кината и в платформите за 

видео по заявка; 

32. изисква от Комисията да поддържа 

системата на бонуси, за да откаже 

едновременното излъчване в 

киносалоните и в услугите за видео по 

заявка, като се имат предвид 

разликите между европейските 

страни и необходимостта да се дава 

възможност за първо излъчване в 

киносалоните, която често е ключов 

въпрос за множество малки 

независими кина; предлага да бъде 

разгледано, като втора стъпка, 

създаването на някои 

освобождавания, за да се дава 

възможност за по-бърз достъп за 

някои филми до платформите за видео 

по заявка, видео или новонавлизащи на 

пазара медии; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Изменение  17 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40. настоява, че стабилните и 

представителни във висша степен 

европейски културни мрежи са от 

основно значение за видимостта на 

културата и художествените дейности в 

Европа и с трети държави, понеже често 

те са първите, които установяват 

сътрудничество с нови области, сектори 

или държави; счита, че те са 

координатори на действия и 

популяризатори на културата и 

творчеството за цели артистични сфери 

и че тази тяхна роля следва да бъде 

поощрявана чрез предоставянето на 

оперативни безвъзмездни средства; 

счита, че за тази цел следва от по-рано 

бъдат установени ясни и прозрачни 

критерии на подбор; 

40. настоява, че стабилните и 

представителни във висша степен 

европейски културни мрежи са от 

основно значение за видимостта на 

културата и художествените дейности в 

Европа и с трети държави, понеже често 

те са първите, които установяват 

сътрудничество с нови области, сектори 

или държави; счита, че те са 

координатори на действия и 

популяризатори на културата и 

творчеството за цели артистични сфери 

и че тази тяхна роля не следва да бъде 

поощрявана чрез предоставянето на 

безвъзмездни средства за оперативни 

разходи, но само чрез безвъзмездни 

средства за изпълнение на проекти, 

като се има предвид, че 

безвъзмездните средства за 

оперативни разходи крият риск от 

административна и финансова 

зависимост и лошо управление на 

финансови средства; счита, че за тази 

цел следва от по-рано бъдат установени 

ясни и прозрачни критерии на подбор; 

Or. en 



 

AM\1118055BG.docx  PE598.506v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.2.2017 A8-0030/18 

Изменение  18 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. приветства разширяването на 

схемата „Европейска столица на 

културата“ към държавите кандидатки и 

държавите от ЕАСТ в периода след 2020 

г. и препоръчва по-добро 

разпространяване на този опит в 

рамките на ЕС и извън него; 

44. изразява съжаление във връзка с 

предстоящото разширяване на 

схемата за „Европейска столица на 

културата“ към държавите кандидатки и 

държавите от ЕАСТ в периода след 2020 

г., тъй като, както е видно от 

нейното наименование, схемата 

следва да служи за повишаване на 

стойността на градовете в ЕС, още 

повече в контекста на бюджетните 

ограничения и икономическата криза; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/19 

Изменение  19 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. препоръчва да се осигури по-голяма 

видимост на Знака за европейско 

наследство и подчертава значението на 

материалните и нематериалните обекти 

по отношение на европейската 

идентичност и популяризирането на 

общото чувство на принадлежност 

към Европа, изграждането на ЕС и 

придобиването на знания за 

разностранното културно наследство 

за изграждането на едно по-добро 

бъдеще; 

45. препоръчва да се осигури по-голяма 

видимост на Знака за европейско 

наследство и подчертава значението на 

материалните и нематериалните  обекти 

по отношение на националните 

идентичности на държавите членки 

и повишаването на стойността на 

европейската цивилизация чрез общо 
наследство; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Изменение  20 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Report A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. призовава Комисията да обмисли 

начини за улесняване на достъпа на 

бежанци с таланти в областта на 

изкуството до програмата „Творческа 

Европа“; 

заличава се 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Изменение  21 

Доминик Билд 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0030/2017 

Силвия Коста 

Изпълнението на програма „Творческа Европа“ 

2015/2328(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. приветства, с оглед на 

значителния приток на мигранти и 

бежанци в ЕС през последните 

години, нарастващото 

междукултурно измерение на 

програмата, което, надяваме се, от 

началото на 2017 г. ще доведе до 

появата на повече проекти, които 

засилват културното многообразие и 

диалога между културите и 

насърчават многоезичието; 

подчертава, че следва да се оказва 

подкрепа за постигането на 

посочените цели като постоянен 

елемент на програмата, като се има 

предвид, че културната интеграция 

вероятно ще продължи да бъде 

предизвикателство за множество 

държави членки в продължение на 

дълги години. 

заличава се 

Or. en 

 

 


