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Pakeitimas 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos kultūros įvairovės 
skatinimas priklauso nuo klestinčių ir 
atsparių kultūros ir kūrybos sektorių, kurie 
pajėgūs kurti, gaminti ir platinti savo 
kūrinius plačiai ir įvairiai Europos 
auditorijai. Taip išplečiamas jų verslo 
potencialas ir prisidedama prie tvaraus 
ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo. Be to, skatinant kūrybiškumą 
prisidedama prie konkurencingumo 
didinimo ir inovacijų gyvybingumo 
pramonės vertės grandinėse. Nors 
pastaruoju metu padaryta pažanga, Europos 
kultūros ir kūrybos rinka tebėra 
susiskaidžiusi nacionaliniu ir lingvistiniu 
lygmeniu ir dėl to kultūros ir kūrybos 
sektoriai negali visapusiškai išnaudoti 
Europos bendrosios rinkos, ypač 
bendrosios skaitmeninės rinkos, teikiamų 
galimybių;

(5) Europos kultūros įvairovės 
skatinimas priklauso nuo kultūrinės ir 
meninės raiškos laisvės, tinkamos 
viešosios paramos, menininkams ir 
kultūros veiklos vykdytojams taikomų 
sąžiningų sutartinių sąlygų ir nuo 
klestinčių ir atsparių kultūros ir kūrybos 
sektorių, kurie pajėgūs diegti naujoves, 
kurti, gaminti ir platinti savo kūrinius 
plačiai ir įvairiai Europos auditorijai. Taip 
didinama prieiga prie kūrybinio turinio ir 
jo kūrimo mastas, didinamos žinios ir 
prisidedama prie gerovės ir darbo vietų 
kūrimo, kartu didinant konkurencingumą 
ir inovacijų gyvybingumą pramonės vertės 
grandinėse. Nors pastaruoju metu padaryta 
pažanga, Europos kultūros ir kūrybos rinka 
tebėra susiskaidžiusi nacionaliniu ir 
lingvistiniu lygmeniu ir dėl to kultūros ir 
kūrybos sektoriai negali visapusiškai 
išnaudoti Europos bendrosios rinkos, ypač 
bendrosios skaitmeninės rinkos, teikiamų 
galimybių;
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Pakeitimas 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Programoje turėtų būti 
atsižvelgiama į dvilypį kultūros ir kūrybos 
sektorių pobūdį, pripažįstant, viena vertus, 
kultūros savaiminę bei meninę vertę ir, kita 
vertus, tų sektorių ekonominę vertę, 
įskaitant jų platesnį indėlį ekonomikos 
augimo ir konkurencingumo, kūrybiškumo 
ir inovacijų srityse. Tam reikia tvirtų 
Europos kultūros ir kūrybos sektorių, ypač 
gyvybingos Europos audiovizualinės 
pramonės, turint omenyje jos pajėgumą 
pasiekti didelę auditoriją ir jos ekonominę 
svarbą, be kita ko, kitiems kūrybos 
sektoriams ir kultūriniam turizmui. Vis 
dėlto konkurencija pasaulio 
audiovizualinio sektoriaus rinkose dar 
labiau suintensyvėjo dėl padidėjusios 
skaitmeninės transformacijos, pavyzdžiui, 
medijų produkcijos, vartojimo pokyčių ir 
stiprėjančios pasaulinių turinio platinimo 
platformų pozicijos. Todėl būtina padidinti 
Europos pramonei skiriamą paramą;

(6) Programoje turėtų būti 
atsižvelgiama į daugialypį kultūros ir 
kūrybos sektorių pobūdį, pripažįstant 
kultūros savaiminę bei meninę vertę ir tų 
sektorių socialinę ir ekonominę vertę, 
įskaitant jų platesnį indėlį kultūrų dialogo, 
socialinės sanglaudos, gerovės ir 
konkurencingumo, kūrybiškumo ir 
inovacijų srityse. Tam reikia tvirtų Europos 
kultūros ir kūrybos sektorių, ypač 
gyvybingos Europos audiovizualinės 
pramonės, turint omenyje jos pajėgumą 
pasiekti didelę auditoriją vietos, 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir jos 
ekonominę svarbą, be kita ko, kitiems 
kūrybos sektoriams ir tvariam kultūriniam 
turizmui, visų pirma vietos vertės 
grandinių atžvilgiu. Vis dėlto konkurencija 
pasaulio audiovizualinio sektoriaus rinkose 
dar labiau suintensyvėjo dėl padidėjusios 
skaitmeninės transformacijos, pavyzdžiui, 
medijų produkcijos, vartojimo pokyčių ir 
stiprėjančios pasaulinių turinio platinimo 
platformų pozicijos. Todėl būtina padidinti 
Europos pramonei, visų pirma MVĮ, 
skiriamą paramą;
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Pakeitimas 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) pagal Programos paprogramę 
MEDIA visų pirma turėtų būti remiamos 
nepriklausomos audiovizualinės 
produkcijos gamybos bendrovės, kurios 
yra neįkainojama kultūros įvairovės 
raiškos dalis, bet dažnai susiduria su 
kliūtimis, siekdamos gauti tinkamą 
finansavimą ir konkuruodamos su 
pasaulio rinkos dalyviais;
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Pakeitimas 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) atsižvelgiant į 2014 m. liepos 22 d. 
Komisijos komunikatą „Integruotas 
požiūris į Europos kultūros paveldą“19, 
atitinkama politika ir priemonėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad Europos kultūros 
paveldas teiktų ilgalaikės ir tvarios naudos, 
ir plėtoti integruotesnį požiūrį į jo 
išsaugojimą, panaudojimą ir rėmimą;

(15) atsižvelgiant į 2014 m. liepos 22 d. 
Komisijos komunikatą „Integruotas 
požiūris į Europos kultūros paveldą“19, 
atitinkama politika ir priemonėmis turėtų 
būti užtikrinta, kad Europos materialus ir 
nematerialus kultūros paveldas teiktų 
ilgalaikės ir tvarios naudos, ir plėtoti 
integruotesnį požiūrį į jo išsaugojimą, 
sklaidą, panaudojimą ir rėmimą, be kita 
ko, jį skaitmeninant;

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final
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Pakeitimas 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į 2017 m. rugsėjo 
13 d. Komisijos komunikatą „Investavimas 
į pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę. 
Atnaujinta ES pramonės politikos 
strategija“20, būsimais veiksmais turėtų būti 
prisidedama prie kūrybiškumo, dizaino ir 
pažangiųjų technologijų integravimo, kad 
būtų kuriamos naujos pramonės vertės 
grandinės ir sugrąžintas tradicinės 
pramonės konkurencingumas;

(16) atsižvelgiant į 2017 m. rugsėjo 
13 d. Komisijos komunikatą „Investavimas 
į pažangią, novatorišką ir tvarią pramonę. 
Atnaujinta ES pramonės politikos 
strategija“20, būsimais veiksmais turėtų būti 
prisidedama prie kūrybiškumo, dizaino ir 
pažangiųjų technologijų integravimo, kad 
būtų kuriamos naujos pramonės vertės 
grandinės ir verslo modeliai ir sugrąžintas 
tradicinės pramonės konkurencingumas. 
Todėl pagal Programos paprogramę 
MEDIA turėtų būti remiamas novatoriškų 
vietos, nacionalinio ir Europos lygmens 
internetinių užsakomųjų vaizdo programų 
paslaugų platformų kūrimas;

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final
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21.3.2019 A8-0156/158

Pakeitimas 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) turėtų būti imamasi konkrečių 
veiksmų, siekiant užtikrinti, kad 
Programoje didesniu mastu dalyvautų, 
viena vertus, labai mažos įmonės ir 
pradedančiosios įmonės, nes jų 
finansiniai pajėgumai riboti ir joms sunku 
gauti privačiojo sektoriaus finansavimą, 
ir, kita vertus, MVĮ, įsisteigusios 
gaivalinių nelaimių, tokių kaip žemės 
drebėjimai ir potvyniai, paveiktuose 
regionuose. Gaivalinės nelaimės turi 
didelių padarinių regionų gerovei, 
socialinei sanglaudai ir ekonomikai. Šiuo 
požiūriu įgyvendinant su menais, kultūra 
ir kūrybiškumu susijusias iniciatyvas 
galima suteikti tų regionų gyventojams 
naują gyvenimą, padėti jiems geriau 
suvokti savo socialinę ir kultūrinę 
tapatybę ir padidinti jų ekonominį 
atsparumą. Atsižvelgiant į tai, atitinkama 
viso programos finansinio paketo dalis 
turėtų būti skirta labai mažų ir 
pradedančiųjų įmonių bei gaivalinių 
nelaimių paveiktuose regionuose 
įsisteigusių MVĮ dalyvavimui remti. 
Programoje taip pat turėtų būti nustatytos 
didesnės bendro finansavimo normos, 
taikytinos išlaidoms, susijusioms su labai 
mažų, pradedančiųjų ir MVĮ remiamais 
veiksmais;
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21.3.2019 A8-0156/159

Pakeitimas 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kultūros ir kūrybos sektoriai – visi 
sektoriai, kurių veikla grindžiama kultūros 
vertybėmis ar menine ir kita individualia ar 
kolektyvine kūrybine raiška. Ta veikla gali 
apimti kultūrinę, meninę ar kitokią 
kūrybinę raišką perteikiančių prekių ir 
paslaugų kūrimą, gamybą, plėtojimą, 
sklaidą ir išsaugojimą bei susijusias 
funkcijas, kaip antai švietimą ar valdymą. 
Ji gali padėti skatinti inovacijas ir darbo 
vietų kūrimą, visų pirma per intelektinę 
nuosavybę. Šiems sektoriams priklauso 
architektūra, archyvai, bibliotekos ir 
muziejai, dailieji amatai, audiovizualinė 
kūryba (įskaitant filmus, televiziją, vaizdo 
žaidimus ir daugialypę terpę), materialusis 
ir nematerialusis kultūros paveldas, 
dizainas (įskaitant mados dizainą), 
festivaliai, muzika, literatūra, scenos 
menai, knygos ir leidyba, radijas ir 
vaizduojamieji menai;

(2) kultūros ir kūrybos sektoriai – visi 
sektoriai, kurių veikla grindžiama kultūros 
vertybėmis ar menine ir kita individualia ar 
kolektyvine kūrybine raiška, 
neatsižvelgiant į tai, ar tokia veikla yra 
orientuota į rinką, ar ne. Ta veikla gali 
apimti kultūrinę, meninę ar kitokią 
kūrybinę raišką perteikiančių prekių ir 
paslaugų kūrimą, gamybą, plėtojimą, 
sklaidą ir išsaugojimą bei susijusias 
funkcijas, kaip antai švietimą ar valdymą. 
Šiems sektoriams priklauso architektūra, 
archyvai, bibliotekos ir muziejai, dailieji ir 
tradiciniai amatai, audiovizualinė kūryba 
(įskaitant filmus, televiziją, vaizdo 
žaidimus ir daugialypę terpę), materialusis 
ir nematerialusis kultūros paveldas, 
dizainas (įskaitant mados dizainą), 
festivaliai, muzika, literatūra, scenos 
menai, knygos ir leidyba, radijas ir 
vaizduojamieji menai;
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Pakeitimas 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies -a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) didinti piliečių galimybes dalyvauti 
kultūriniame gyvenime ir dalyvavimą 
jame;

Or. en
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21.3.2019 A8-0156/161

Pakeitimas 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) išsaugoti ir skleisti materialųjį ir 
nematerialųjį kultūros paveldą per 
skaitmeninimą ir kitas iniciatyvas, kuriose 
atsižvelgiama į naujausias skaitmenines 
technologijas;

Or. en



AM\1180301LT.docx PE635.496v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0156/162

Pakeitimas 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0156/2019
Silvia Costa
Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.) 
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) didinti Europos audiovizualinių 
kūrinių prieinamumą neįgaliesiems, visų 
pirma žmonėms, turintiems regėjimo ar 
klausos sutrikimų;

Or. en


