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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/153

Grozījums Nr. 153
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas kultūru daudzveidības 
veicināšana ir atkarīga no tā, vai pastāv 
plaukstošas un noturīgas kultūras un 
radošās industrijas, kas spēj radīt, ražot un 
izplatīt savus darbus lielai un 
daudzveidīgai Eiropas auditorijai. Tādējādi 
tiek palielināts šo industriju 
darījumdarbības potenciāls un tiek 
sekmēta ilgtspējīga izaugsme un darbvietu 
radīšana. Sekmējot radošumu, tiek 
veicināta arī konkurētspēja un inovācija 
rūpniecības vērtības veidošanas ķēdēs. 
Neraugoties uz nesenajiem panākumiem, 
Eiropas kultūras un radošais tirgus 
joprojām ir sadrumstalots pēc valstu un 
valodu kritērijiem, un tāpēc kultūras un 
radošās industrijas nespēj pilnīgi izmantot 
Eiropas vienoto tirgu un jo īpaši digitālo 
vienoto tirgu.

(5) Eiropas kultūru daudzveidības 
veicināšana ir atkarīga no kultūras un 
mākslinieciskās izpausmes brīvības, no 
pienācīga publiskā atbalsta, no taisnīgiem 
līguma nosacījumiem māksliniekiem un 
kultūras pakalpojumu sniedzējiem un no 
tā, vai pastāv plaukstošas un noturīgas 
kultūras un radošās industrijas, kas spēj 
īstenot inovāciju, radīt, ražot un izplatīt 
savus darbus lielai un daudzveidīgai 
Eiropas auditorijai. Tādējādi tiek 
palielināta radošā satura un zināšanu 
radīšana un piekļuve tiem un tiek sekmēta 
labklājība un darbvietu radīšana, 
vienlaikus veicinot konkurētspēju un 
inovāciju rūpniecības vērtības veidošanas 
ķēdēs.  Neraugoties uz nesenajiem 
panākumiem, Eiropas kultūras un radošais 
tirgus joprojām ir sadrumstalots pēc valstu 
un valodu kritērijiem, un tāpēc kultūras un 
radošās industrijas nespēj pilnīgi izmantot 
Eiropas vienoto tirgu un jo īpaši digitālo 
vienoto tirgu.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/154

Grozījums Nr. 154
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Programmā būtu jāņem vērā 
kultūras un radošo industriju divējādais 
raksturs, no vienas puses, atzīstot kultūras 
nezūdošo un māksliniecisko vērtību un, no 
otras puses, šo industriju ekonomisko 
vērtību, tostarp plašāku devumu izaugsmē, 
konkurētspējā, radošumā un inovācijā. 
Tam nepieciešamas spēcīgas Eiropas 
kultūras un radošās industrijas, jo īpaši 
rosīga Eiropas audiovizuālā rūpniecība, 
ņemot vērā tās spēju sasniegt lielu 
auditoriju un tās ekonomisko nozīmi, 
tostarp arī attiecībā uz citām radošajām 
industrijām un kultūrtūrismu. Tomēr 
globālajos audiovizuālajos tirgos 
konkurenci vēl vairāk pastiprina arvien 
dziļāks digitālais apvērsums, piemēram, 
izmaiņas plašsaziņas līdzekļu ražošanā un 
patēriņā un globālo platformu augošā 
pozīcija satura izplatīšanā. Tāpēc 
nepieciešams palielināt atbalstu Eiropas 
rūpniecībai.

(6) Programmā būtu jāņem vērā 
kultūras un radošo industriju 
daudzšķautņainais raksturs, atzīstot 
kultūras nezūdošo un māksliniecisko 
vērtību, kā arī šo industriju ekonomisko 
vērtību, tostarp plašāku devumu 
starpkultūru dialogā, sociālajā kohēzijā, 
labklājībā, konkurētspējā, radošumā un 
inovācijā. Tam nepieciešamas spēcīgas 
Eiropas kultūras un radošās industrijas, jo 
īpaši rosīga Eiropas audiovizuālā 
rūpniecība, ņemot vērā tās spēju sasniegt 
lielu auditoriju vietējā, valsts un Eiropas 
mērogā un tās ekonomisko nozīmi, tostarp 
arī attiecībā uz citām radošajām 
industrijām un ilgtspējīgu kultūrtūrismu, jo 
īpaši ņemot vērā vietējās vērtību ķēdes. 
Tomēr globālajos audiovizuālajos tirgos 
konkurenci vēl vairāk pastiprina arvien 
dziļāks digitālais apvērsums, piemēram, 
izmaiņas plašsaziņas līdzekļu ražošanā un 
patēriņā un globālo platformu augošā 
pozīcija satura izplatīšanā. Tāpēc 
nepieciešams palielināt atbalstu Eiropas 
rūpniecībai, jo īpaši MVU.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/155

Grozījums Nr. 155
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9 a) Programmas MEDIA atzaram jo 
īpaši būtu jāatbalsta neatkarīgi 
audiovizuālās nozares uzņēmumi, kas ir 
nenovērtējama kultūru daudzveidības 
izpausme, bet bieži saskaras ar šķēršļiem, 
lai piekļūtu pienācīgam finansējumam un 
konkurētu ar globālajiem dalībniekiem.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/156

Grozījums Nr. 156
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Atbilstoši Komisijas 2014. gada 
22. jūlija paziņojumam “Ceļā uz integrētu 
pieeju Eiropas kultūras mantojumam”19 ar 
attiecīgo politiku un instrumentiem 
jāizmanto Eiropas kultūras mantojuma 
ilglaicīgā un ilgtspējīgā vērtība un 
jāizstrādā integrētāka pieeja tā 
saglabāšanai, vērtības palielināšanai un 
atbalstam.

(15) Atbilstoši Komisijas 2014. gada 
22. jūlija paziņojumam “Ceļā uz integrētu 
pieeju Eiropas kultūras mantojumam”19 ar 
attiecīgo politiku un instrumentiem 
jāizmanto Eiropas materiālā un 
nemateriālā kultūras mantojuma ilglaicīgā 
un ilgtspējīgā vērtība un jāizstrādā 
integrētāka pieeja tā saglabāšanai, 
izplatīšanai, vērtības palielināšanai un 
atbalstam, tostarp ar tā digitalizāciju.

_________________ _________________
19 COM/2014/0477 final 19 COM/2014/0477 final

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/157

Grozījums Nr. 157
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atbilstoši Komisijas 2017. gada 13. 
septembra Paziņojumam “Investīcijas 
gudrā, novatoriskā un ilgtspējīgā 
rūpniecībā. Atjauninātā ES rūpniecības 
politikas stratēģija”20, ar turpmākajām 
darbībām būtu jāsekmē radošuma, dizaina 
un augsto tehnoloģiju integrācija, lai radītu 
jaunas rūpniecības vērtības veidošanas 
ķēdes un atjaunotu tradicionālo nozaru 
konkurētspēju.

(16) Atbilstoši Komisijas 2017. gada 13. 
septembra Paziņojumam “Investīcijas 
gudrā, novatoriskā un ilgtspējīgā 
rūpniecībā. Atjauninātā ES rūpniecības 
politikas stratēģija”20, ar turpmākajām 
darbībām būtu jāsekmē radošuma, dizaina 
un augsto tehnoloģiju integrācija, lai radītu 
jaunas rūpniecības vērtības veidošanas 
ķēdes un uzņēmējdarbības modeļus un 
atjaunotu tradicionālo nozaru 
konkurētspēju. Šajā ziņā programmas 
MEDIA atzaram būtu jāatbalsta inovatīvu 
vietējo, valsts un Eiropas 
pieprasījumvideo tiešsaistes platformu 
attīstīšana.

_________________ _________________
20 COM (2017)479 final 20 COM (2017)479 final

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/158

Grozījums Nr. 158
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27 a) Būtu jāveic īpaši pasākumi, lai 
programmā vairāk piedalītos, no vienas 
puses, mikrouzņēmumi un 
jaunuzņēmumi, ņemot vērā to ierobežotās 
finansiālās iespējas un grūtības piekļūt 
privātam finansējumam, un, no otras 
puses, MVU, kas izveidoti reģionos, kurus 
skārušas dabas katastrofas, piemēram, 
zemestrīces un plūdi. Dabas katastrofas 
nopietni ietekmē reģionu labklājību, 
sociālo kohēziju un ekonomiku. Šajā 
aspektā tādu iniciatīvu īstenošana, kas 
saistītas ar mākslu, kultūru un radošumu, 
satur potenciālu jaunā veidā motivēt šo 
regionu iedzīvotājus, palielinot viņu 
izpratni par savu sociālo un kultūras 
identitāti, kā arī palielinot to ekonomikas 
noturību. Ņemot to vērā, pienācīga daļa 
no programmas kopējā finansējuma būtu 
jāpiešķir mikrouzņēmumu un 
jaunuzņēmumu, kā arī MVU, kas izveidoti 
reģionos, kurus skārušas dabas 
katastrofas, līdzdalībai. Programmai būtu 
arī jānosaka augstākas līdzfinansējuma 
likmes tādu darbību izmaksām, kuras 
atbalsta šādi mikrouzņēmumi, 
jaunuzņēmumi un MVU.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/159

Grozījums Nr. 159
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “kultūras un radošās industrijas” ir 
visas nozares, kuru darbība ir balstīta uz 
kultūras vērtībām vai mākslinieciskajām un 
citām individuālām vai kolektīvām 
radošajām izpausmēm. Šīs darbības var 
ietvert tādu preču un pakalpojumu izstrādi, 
radīšanu, ražošanu, izplatīšanu un 
saglabāšanu, kas iemieso kultūras, 
mākslinieciskās vai citas radošās 
izpausmes, kā arī ar tiem saistītās 
funkcijas, piemēram, izglītību vai 
pārvaldību. Tās būs ar potenciālu radīt 
inovācijas un darbvietas, jo īpaši 
pateicoties intelektuālajam īpašumam. Pie 
šīm nozarēm pieder arhitektūra, arhīvi, 
bibliotēkas un muzeji, daiļamatniecība, 
audiovizuālā nozare (arī kino, televīzija, 
videospēles un multivide), materiālais un 
nemateriālais kultūras mantojums, dizains 
(arī modes dizains), festivāli, mūzika, 
literatūra, izpildītājmāksla, grāmatas un 
izdevējdarbība, radio un vizuālā māksla;

(2) "kultūras un radošās industrijas" ir 
visas nozares, kuru darbība ir balstīta uz 
kultūras vērtībām vai mākslinieciskajām un 
citām individuālām vai kolektīvām 
radošajām izpausmēm, neatkarīgi no tā, 
vai tās ir vai nav orientētas uz tirgu. Šīs 
darbības var ietvert tādu preču un 
pakalpojumu izstrādi, radīšanu, ražošanu, 
izplatīšanu un saglabāšanu, kas iemieso 
kultūras, mākslinieciskās vai citas radošās 
izpausmes, kā arī ar tiem saistītās 
funkcijas, piemēram, izglītību vai 
pārvaldību. Pie šīm nozarēm pieder 
arhitektūra, arhīvi, bibliotēkas un muzeji, 
daiļamatniecība un tradicionāla 
amatniecība, audiovizuālā nozare (arī 
kino, televīzija, videospēles un multivide), 
materiālais un nemateriālais kultūras 
mantojums, dizains (arī modes dizains), 
festivāli, mūzika, literatūra, 
izpildītājmāksla, grāmatas un 
izdevējdarbība, radio un vizuālā māksla;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/160

Grozījums Nr. 160
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) palielināt iedzīvotāju piekļuvi un 
līdzdalību kultūras dzīvē;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/161

Grozījums Nr. 161
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e a) saglabāt un izplatīt materiālo un 
nemateriālo kultūras mantojumu, 
izmantojot digitalizāciju un citas 
iniciatīvas, kurās ņemtas vērā jaunākās 
digitālās tehnoloģijas;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0156/162

Grozījums Nr. 162
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0156/2019
Silvia Costa
Programmas “Radošā Eiropa” (2021–2027) izveide
(COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b a) palielināt Eiropas audiovizuālo 
darbu pieejamību personām ar 
invaliditāti, jo īpaši personām ar redzes 
vai dzirdes traucējumiem;

Or. en


