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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 3

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Παιδεία, Νεολαία και 
Πολιτισμός» της 13ης και 14ης Νοεμβρίου 2006 και της 24ης και 25ης Μαΐου 2007, 
καθώς και το έγγραφο 9021/07 του Συμβουλίου, καθώς και το ψήφισμα του ιδίου 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με ευρωπαϊκή ατζέντα για τον 
πολιτισμό (έγγραφο 14485/07),

Or. el

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

- έχοντας  υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη 
σύναψη της σύμβασης για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της 
πολιτιστικής έκφρασης (Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την πολιτιστική πολυμορφία),  
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Or. de

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τη συλλογική 
διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων για τις νόμιμες επιγραμμικές (Online) μουσικές 
υπηρεσίες,  

Or. de

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 4
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με κοινοτικό 
πλαίσιο για τις εταιρίες συλλογικής διαχείρισης στον τομέα των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, 

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Α

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός είναι αφενός δημόσιο αγαθό και αυτοσκοπός για 
την πρόοδο του ατόμου και της κοινωνίας, αφετέρου μέσο που συνεισφέρει στην 
οικονομική ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή, καθώς επίσης 
και στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες 
επιστημονικές μελέτες, ιδίως εκείνη που εκπόνησε το KEA European Affairs για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την οικονομία του πολιτισμού στην Ευρώπη,

Or. fr
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Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού δεν θα μπορούσαν να 
υπάρχουν ούτε να ενισχύουν την πολιτισμική και οικονομική αξία της Ευρώπης 
χωρίς τη συνεχή συνεισφορά νέων περιεχομένων, σε όλους τους τομείς της τέχνης, 
από μια ανθούσα κοινότητα δημιουργών, όπως οι κινηματογραφιστές, συνθέτες, 
συγγραφείς, εικαστικοί καλλιτέχνες και σχεδιαστές,  

Or. en

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτιστικές βιομηχανίες είναι οι βιομηχανίες που 
προσφέρουν στα έργα της διανοίας προστιθέμενη αξία οικονομικού χαρακτήρα, η 
οποία δημιουργεί ταυτοχρόνως νέες αξίες, τόσο για τα άτομα όσο και για τις 
κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών βιομηχανιών, όπως ο 
κινηματογράφος, η μουσική και οι εκδόσεις, καθώς και τα βιντεοπαιχνίδια ,

Or. fr

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Β

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτιστικές βιομηχανίες είναι οι βιομηχανίες που 
προσφέρουν στα έργα της διανοίας προστιθέμενη αξία οικονομικού χαρακτήρα, η 
οποία δημιουργεί ταυτοχρόνως νέες αξίες, τόσο για τα άτομα όσο και για τις 
κοινωνίες, οι παραδοσιακές βιομηχανίες, όπως ο κινηματογράφος, το θέατρο, η 
μουσική και οι εκδόσεις, καθώς και τα μέσα και οι βιομηχανίες του δημιουργικού 
τομέα (μόδα, σχέδιο), του τουρισμού, των τεχνών και της πληροφόρησης,

Or. es
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη τις βιομηχανίες του δημιουργικού τομέα όπως τις βιομηχανίες 
που παράγουν μη πολιτιστικά αγαθά αλλά στα οποία ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει 
μια συνεισφορά, που συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες της μόδας, του σχεδίου, 
της σύλληψης προϊόντων, της αρχιτεκτονικής και της διαφήμισης· λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημασία άλλων τομέων οι οποίες δεν είναι δημιουργικές βιομηχανίες 
αλλά πλησιάζουν σ' αυτές, όπως ο τουρισμός και ο αθλητισμός, 

Or. fr

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από την ΟΥΝΕΣΚΟ οι
πολιτιστικές βιομηχανίες συμπεριλαμβάνουν όλους τους τομείς που συνδυάζουν τη 
δημιουργία, την παραγωγή και την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών των οποίων η 
ιδιαιτερότητα βασίζεται στο μη δυνάμενο να θιγεί πολιτιστικό χαρακτήρα των 
περιεχομένων τους, που γενικώς προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας,

Or. fr

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη αναγνώριση, η 
διασφάλιση του ιδιαίτερου νομικού καθεστώτος και στήριξη των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών προκειμένου να μπορέσουν να συνεισφέρουν με όλα τους 
τα μέσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας,

Or. de
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη αναγνώριση και 
στήριξη της συνολικής πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας καθώς επίσης 
μεμονωμένων καλλιτεχνών προκειμένου αυτοί οι τομείς να μπορέσουν να 
συνεισφέρουν με όλα τους τα μέσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας,

Or. de

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη αναγνώριση και 
στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών προκειμένου να 
αναπτυχθούν πλήρως και  να συνεισφέρουν επίσης στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας,

Or. es

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη αναγνώριση και 
στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών προκειμένου να μπορέσουν 
να συνεισφέρουν με όλα τους τα μέσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας ιδιαίτερα τις μικροεπιχειρήσεις  και μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω του 
αναγνωρισμένου ρόλου τους ως κινητηρίων δυνάμεων ανάπτυξης, δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και καινοτομίας,

Or. en
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη αναγνώριση και 
στήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών προκειμένου να μπορέσουν 
να συνεισφέρουν με όλα τους τα μέσα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, γεγονός που απαιτεί επενδύσεις σημαντικά υψηλότερες και με σαφείς 
στόχους, καθώς και αύξηση των κινήτρων για πρόσβαση και ανάληψη δράσης 
στους τομείς αυτούς·

Or. el

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες παράγουν και διανέμουν ένα 
ευρύ φάσμα περιεχόμενων που ενημερώνουν, μορφώνουν και ψυχαγωγούν τους 
πολίτες και ότι (διαγραφή)  η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσει τον ρυθμιστικό 
της ρόλο αυτών των περιεχομένων διασφαλίζοντας μια δίκαιη και εύλογη αμοιβή 
στους δημιουργούς πρωτοτύπου περιεχομένου χάρη σε μια πρόσφορη και 
αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των 
συγγενικών δικαιωμάτων, μεριμνώντας παράλληλα για την διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών βιομηχανιών,

Or. en

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες παράγουν και διανέμουν ένα 
ευρύ φάσμα περιεχόμενων που ενημερώνουν, μορφώνουν και ψυχαγωγούν τους 
πολίτες, ότι βασίζονται όλο και περισσότερο σε νέες τεχνολογίες και νέα ψηφιακά 
και οπτικοακουστικά σχήματα και ότι  η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσει τον 
τονοτικό και ρυθμιστικό της ρόλο έναντι αυτών των περιεχομένων και σχημάτων,

Or. es
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Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες παράγουν και διανέμουν ένα 
ευρύ φάσμα περιεχόμενων που ενημερώνουν, μορφώνουν και ψυχαγωγούν τους 
πολίτες και επί των οποίων τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
ασκήσουν το ρυθμιστικό τους ρόλο,

Or. de

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κόλπους της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας 
και της ψηφιακής τεχνολογίας, αναδύονται νέες μορφές παραγωγής, διανομής και 
κατανάλωσης, οι οποίες δημιουργούν νέα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που 
χρήζουν προστασίας έναντι της πειρατείας, αλλά και γενικότερα εξεύρεσης 
κατάλληλων επιχειρησιακών και οικονομικών μοντέλων που θα διασφαλίζουν ότι 
τα προϊόντα πολιτισμού περιεχομένου δεν θα μετατραπούν σε κοινά εμπορεύσιμα 
είδη χάνοντας την ιδιότητά τους ως δημόσια αγαθά,

Or. el

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Ε

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στους κόλπους της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας 
αναδύονται νέες μορφές παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης, οι οποίες 
προσφέρουν νέες δυνατότητες για τη βελτίωση της πρόσβασης, του ανοίγματος και 
της διαφοροποίησης των περιεχομένων, και οι οποίες δημιουργούν νέα πολιτιστικά 
προϊόντα και υπηρεσίες που χρήζουν προστασίας έναντι της πειρατείας,

Or. es
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες έχουν 
ιδιαιτερότητες που τα διακρίνουν από τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες 
ιδιαιτερότητες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή 
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία: Henri Weber

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πρόσφορη και αποτελεσματική προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων αποτελούν 
ένα ουσιαστικό εργαλείο για τους δημιουργούς προκειμένου  να τους επιτραπεί να 
αμείβονται δικαίως για τις δημιουργικές τους προσπάθειες και στο πλαίσιο της 
εμπορικής εκμετάλλευσης που γίνεται στα έργα τους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία αυτή είναι πλέον απαραίτητη για την επιβίωση των πολιτιστικών 
βιομηχανιών,

Or. fr

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών και της κοινότητας 
των δημιουργών στην προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στον 
εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό, στην ταυτότητα και στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση,

Or. en
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Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη την ουσιαστική συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στην 
προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης 
στον πολιτισμό, στην ταυτότητα και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση,

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στην προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στη διασφάλιση της επιλογής των καταναλωτών, στην 
αύξηση της διαφοροποίησης της επιχειρηματικότητας, στον εκδημοκρατισμό της 
πρόσβασης στον πολιτισμό, στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και στην ολοκλήρωση και 
στον διαπολιτισμικό διάλογο,

Or. fr

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στην προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, στον 
εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό, στην ταυτότητα και στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση,

Or. de
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Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των πολιτιστικών βιομηχανιών στην προώθηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό, 
στην ταυτότητα και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και στην οικονομία,

Or. es

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτιστικές βιομηχανίες συνεισφέρουν σημαντικά στην 
τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, καθώς αποτελούν πόλο έλξης 
τουριστικών επενδύσεων, δημιουργούν νέες κατηγορίες εμπορεύσιμων προϊόντων 
και υπηρεσιών "τοπικού χαρακτήρα" και, δημιουργώντας νέες θέσεις 
απασχόλησης και ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, αποτρέπουν την κοινωνική 
περιθωριοποίηση απομακρυσμένων ή μειονεκτουσών περιφερειών,

Or. el

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημιουργοί αποτελούν τη βάση των δραστηριοτήτων 
των πολιτιστικών βιομηχανιών και ότι ενδείκνυται κατά συνέπεια να τους 
παρασχεθεί ένα οικονομικό, νομικό και κοινωνικό περιβάλλον ικανό να διασφαλίσει 
την ανάπτυξη του δημιουργικού τους δυναμικού,

Or. fr
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Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η στενή διασύνδεση του πολιτισμού με την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων παραγωγής 
και δημιουργίας του πολιτιστικού τομέα και ότι μπορούν να διαψευσθούν οι 
προσδοκίες των επαγγελματιών αυτού του τομέα εάν η ζήτηση εργατικού 
δυναμικού δεν είναι επαρκής κατά τη στιγμή που περατώνουν τις καλλιτεχνικές 
τους σπουδές, 

Or. es

Τροπολογία: Claire Gibault, Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. θεωρώντας τις χορηγούμενες στον δημιουργικό τομέα κρατικές και ευρωπαϊκές 
ενισχύσεις καθώς και τα μέτρα ενθάρρυνσης και υποστήριξης του δημιουργικού 
τομέα ότι αποτελούν ένα ουσιαστικό στοιχείο, μεταξύ άλλων, των πολιτικών υπέρ 
του ευρωπαϊκού δημιουργικού τομέα, 

Or. es

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. θεωρώντας τις χορηγούμενες στον δημιουργικό τομέα κρατικές ενισχύσεις και 
επιχορηγήσεις ως επενδύσεις και όχι ως πολυτέλεια και ότι πρέπει να αξιολογηθούν 
στον ίδιο βαθμό σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ και το άρθρο 151 
της Συνθήκης ΕΚ καθώς και σύμφωνα με τη Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την 
προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας,

Or. de
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. θεωρώντας τις χορηγούμενες στον δημιουργικό τομέα κρατικές ενισχύσεις και 
επιχορηγήσεις ως επενδύσεις και όχι ως πολυτέλεια, ιδίως λόγω του ότι 
προστατεύουν και προωθούν τους δημιουργούς και τα έργα τους,

Or. fr

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. θεωρώντας τις χορηγούμενες στον δημιουργικό τομέα κρατικές ενισχύσεις και 
επιχορηγήσεις ως επενδύσεις και όχι ως πολυτέλεια, αλλά και ότι δημιουργούν μια 
υπεραξία για την κοινωνία,

Or. de

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. θεωρώντας τις χορηγούμενες στον δημιουργικό τομέα κρατικές ενισχύσεις και 
επιχορηγήσεις ως επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και όχι ως χαμένη δαπάνη, 

Or. es

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να στηριχθούν περισσότερο οι μικρές 
επιχειρήσεις, οι μικροεπιχειρήσεις, η τόνωση των δικτύων τους, καθώς και οι 
μεμονωμένοι εργαζόμενοι που συμβάλλουν μαζικά στη δημιουργία πλούτου 
(διαγραφή),
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Or. fr

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να στηριχθούν περισσότερο οι μικρές 
επιχειρήσεις, οι μικροεπιχειρήσεις καθώς και οι αυτοαπασχολούμενοι  εργαζόμενοι 
που συμβάλλουν (διαγραφή)  στη δημιουργία πλούτου σε μια οικονομία η ανάπτυξη 
της οποίας δεν απαιτεί κατ’ ανάγκην την ύπαρξη μεγάλων οργανισμών που τείνουν να 
επικεντρώνονται στην πιο επικερδή δραστηριότητα, ήτοι στη διανομή των 
πολιτιστικών προϊόντων (έκδοση, διανομή, μάρκετινγκ) και κατά συνέπεια να 
υποστηρίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο τον πολλαπλασιασμό λιγότερο σύνθετων δομών 
και την ενίσχυση των δικτύων τους,

Or. es

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδείκνυται να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές και δημόσιες 
επενδύσεις καθώς και η χορηγία στον πολιτιστικό τομέα,  

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση στον τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών 
αποτελεί κίνδυνο για την ποικιλομορφία και την προσφορά των πολιτιστικών 
αγαθών στους καταναλωτές,

Or. fr
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργικότητα αποτελεί προϋπόθεση της ανάπτυξης 
της καινοτομίας στην Ευρώπη και ότι οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις θα 
κέρδιζαν εργαζόμενες σε συμβίωση με τους δημιουργούς στο πλαίσιο των πόλων 
επιχειρήσεων ("clusters"),

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Ιδ. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αισθητικής στην ανάπτυξη νέων 
βιομηχανικών προϊόντων, 

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη Ι ε (νέα)

Ιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν περισσότερο οι μικρές 
επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις καθώς και οι ατομικά εργαζόμενοι που 
συμβάλλουν μαζικά στη δημιουργία πλούτου σε μια οικονομία και ότι πρέπει να 
ενισχυθούν οι δημιουργοί στην ανάπτυξη της κατάρτισης τους ως επιχειρηματιών 
της δημιουργίας και να ενισχυθούν να ζουν από τη δημιουργικότητά τους,

Or. fr

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη Ι στ (νέα)

Ιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν συνεπάγεται αναγκαία την 
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ύπαρξη οργανώσεων μεγάλης κλίμακας που έχουν τάση να επικεντρώνονται στην 
πλέον αποδοτική δραστηριότητα, δηλαδή την πολιτιστική διανομή (εκδόσεις, 
διανομή, εμπορία),  αλλά αντιθέτως, τη διάδοση λιγότερο περίπλοκων δομών και 
την τόνωση των δικτύων τους, 

Or. fr

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός του δημιουργικού τομέα στην 
Ευρώπη, ο οποίος δεν μπορεί να ερμηνευτεί παρά εν μέρει από γλωσσικούς λόγους 
ή για λόγους εθνικής ταυτότητας, καθώς και η απουσία πολιτιστικών βιομηχανιών 
που έχουν μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση μπορούν να αποτελέσουν ένα 
εμπόδιο στο ρόλο που αναλογεί στην Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο στον 
πολιτιστικό τομέα, 

Or. es

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 45
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν ο πολιτισμός 
και η δημιουργικότητα ως σημαντικοί παράγοντες για την προώθηση της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, την προσέγγιση του πολιτισμού των πολιτών και την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, οι οποίοι θα θεωρηθούν, κατά 
τον τρόπο αυτόν, ως στοιχεία ζωτικής σημασίας για το εγχείρημα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης·

Or. es
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 46
Παράγραφος 1

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν ο πολιτισμός 
και η δημιουργικότητα ως σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας (διαγραφή) αποδίδοντάς τους κατ' αυτόν τον τρόπο 
αυξημένη σημασία στην οικοδόμηση του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης·

Or. es

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 47
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. τονίζει ότι, στο πλαίσιο της σημερινής "μεταβιομηχανικής οικονομίας", η 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ θα πρέπει να αναζητήσει στήριξη και στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητά τους πολιτικές που θα εστιάζουν όχι 
μόνο στην επιχειρηματική καινοτομία, αλλά και στην καινοτομία των πολιτιστικών 
δράσεων και των δημιουργικών οικονομιών·

Or. el

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 48
Παράγραφος 2

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο ενός 
ευρωπαϊκού οράματος για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, να 
καταρτίσουν (διαγραφή) διαρθρωμένα πολιτικά μέτρα προς συγκεκριμένη 
εφαρμογή για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δημιουργικών βιομηχανιών και να την 
εντάξουν στο πλαίσιο μιας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισμό·

Or. de
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 49
Παράγραφος 2

2. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο ενός 
ευρωπαϊκού οράματος για τον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, να 
καταρτίσουν μια διαρθρωμένη πολιτική για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
δημιουργικών βιομηχανιών και να την εντάξουν στο πλαίσιο μιας πραγματικής 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πολιτισμό· θεωρεί ότι, προς το σκοπό αυτό, 
πρωταρχικής σημασίας προτεραιότητα αποτελεί ο καθορισμός της ταυτότητας 
(identification) του τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών και επιχειρήσεων·

Or. el

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 50
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί από την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφάλειας να λάβουν καλύτερα και περισσότερο υπόψη την 
πολιτιστική διάσταση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και, ειδικότερα, τις 
πολιτιστικές βιομηχανίες και τους δημιουργούς, στις εξωτερικές σχέσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας 
και στα μεγάλα φόρα διαλόγου με άλλες περιοχές του κόσμου· 

Or. es

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 51
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 52
Παράγραφος 4

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 53
Παράγραφος 4

4. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τη δυνατότητα διασφάλισης (διαγραφή) διασυνοριακής κινητικότητας και 
επαναλαμβάνει σχετικώς τα αιτήματα που διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμά του 
σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών·

Or. es

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 54
Παράγραφος 4

4. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δυνατότητες απρόσκοπτης διασυνοριακής κινητικότητας των πολιτιστικών 
παραγόντων και επαναλαμβάνει σχετικώς τα αιτήματα που διατύπωσε στο 
προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών·

Or. fr

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 55
Παράγραφος 4

4. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δυνατότητες απρόσκοπτης διασυνοριακής κινητικότητας και γι' αυτό το λόγο 
πρέπει να προσεγγισθεί η προβληματική του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης 
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καθώς και να εκπονηθούν συγκεκριμένες σχετικές ρυθμίσεις, και επαναλαμβάνει 
σχετικώς τα αιτήματα που διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμά του σχετικά με το 
κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών·

Or. de

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 56
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει την ιδέα της ενίσχυσης της κινητικότητας  για τα πρόσωπα, τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες του δημιουργικού τομέα, και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
στο Κοινοβούλιο ένα πράσινο βιβλίο σχετικά με τον τομέα αυτόν το οποίο θα 
ανταποκρίνεται στην ιδιαιτερότητα του τομέα-πολιτιστικό αγαθό και οικονομικό 
αγαθό· 

Or. de

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 57
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει την ιδέα της δημιουργίας, με σεβασμό των κανόνων και αρχών της 
προαναφερθείσας Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ, μιας εσωτερικής αγοράς για τα 
πρόσωπα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του δημιουργικού τομέα και καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ένα πράσινο βιβλίο σχετικά με τον τομέα 
αυτόν·

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 58
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει την ιδέα της δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς για τα πρόσωπα, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες του δημιουργικού τομέα και καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ένα πράσινο βιβλίο σχετικά με τον τομέα αυτόν, που 
να συμπεριλαμβάνει τον αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά από την εφαρμογή της 
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Σύμβασης της ΟΥΝΕΣΚΟ για την πολιτιστική πολυμορφία·

Or. el

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 59
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. επισημαίνει την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο που 
θα παρέχει το κατάλληλο δίκτυ ασφαλείας για τους δημιουργικούς επιχειρηματίες 
(creative entrepreneurs), κατά κύριο λόγο αυτοαπασχολούμενους, στους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας, τομείς οι οποίοι μέχρι σήμερα 
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά μερικής απασχόλησης και περιορισμένη 
σταθερότητα όρων εργασίας·

Or. el

Τροπολογία: Ivo Belet

Τροπολογία 60
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. εκτιμά ότι μια συλλογική διαμεθοριακή διαχείριση, καλά οργανωμένη, των 
δικαιωμάτων πνευματικής δημιουργίας και των συγγενικών δικαιωμάτων είναι 
ουσιαστική για την βέλτιστη εκμετάλλευση του δημιουργικού δυναμικού· 

Or. nl

Τροπολογία: Ivo Belet

Τροπολογία 61
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ενέκρινε στις 13 Μαρτίου 2007 ψήφισμα για την 
διαμεθοριακή συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής δημιουργίας 
και των συγγενικών δικαιωμάτων στον τομέα των επιγραμμικών υπηρεσιών 
μουσικής και ζητεί κοινοτική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
της ψηφιακής εποχής, της προστασίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας, των συμμετεχόντων των οποίων ο ρόλος είναι περιορισμένος και 
των τοπικών ρεπερτορίων στη βάση της αρχής της ισότητας μεταχείρισης· 
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Or. nl

Τροπολογία: Claire Gibault, Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 62
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 63
Παράγραφος 7

7. ζητεί, αναμένοντας, από την Επιτροπή να συστηματοποιήσει  με γοργά βήματα την 
πλήρη εφαρμογή του άρθρου 151, παράγραφος 4, της Συνθήκης ΕΚ, προκειμένου ο 
πολιτισμός και ο πολιτιστικός τομέας να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις άλλες 
κοινοτικές πολιτικές, ιδίως αυτές που είναι σχετικές με την εσωτερική αγορά, τον 
ανταγωνισμό, το εμπόριο, τις επιχειρήσεις και την έρευνα και την ανάπτυξη, και να 
λαμβάνονται καλύτερα υπόψη η ιδιαιτερότητα του πολιτιστικού τομέα κατά την 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών, καθώς και στην εξωτερική πολιτική για τη 
σύναψη διεθνών συμβάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ για την 
πολιτιστική πολυμορφία, έχοντας έναν προορατικό ρόλο και βελτιώνοντας τη 
διεθνή συνεργασία·  

Or. fr

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 64
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της ΟΥΝΕΣΚΟ 
για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης 
και να λάβουν πλήρως υπόψη τις εκεί θεμελιούμενες αρχές στο πλαίσιο των 
εσωτερικών και εξωτερικών τους πολιτικών· 

Or. de
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 65
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια δομή που θα στοχεύει στην ενίσχυση του 
συντονισμού των δραστηριοτήτων και των πολιτικών που έχουν επίπτωση στον 
πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, καθώς και να προχωρήσει στη δημιουργία μιας 
ομάδας δράσης για τον πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία, προκειμένου να 
διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η σχέση μεταξύ του πολιτισμού, της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα στο 
πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 66
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ομάδας δράσης για τον 
πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο 
βαθμό η άμεση συμβολή και επίπτωση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας 
στην καινοτομία, την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· 

Or. fr

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 67
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ομάδας δράσης στην οποία 
συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον πολιτισμό και τη δημιουργική 
οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η σχέση μεταξύ του 
πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο των κοινοτικών 
πολιτικών·

Or. es
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 68
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει στη δημιουργία μιας ομάδας δράσης για τον 
πολιτισμό και τη δημιουργική οικονομία, προκειμένου να διερευνηθεί σε μεγαλύτερο 
βαθμό η σχέση μεταξύ του πολιτισμού, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο 
πλαίσιο των κοινοτικών πολιτικών· συστήνει επίσης την διαμόρφωση των 
κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού πολιτιστικού διαδικτύου που 
θα στηρίζεται μεταξύ άλλων και σε εταιρικές μορφές συμπράξεων δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση της διασυνοριακής πολιτιστικής και 
δημιουργικής δράσης φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στην βελτίωση της 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας·

Or. el

Τροπολογία: Henri Weber

Τροπολογία 69
Παράγραφος 9

9. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των 
δικαιωμάτων πνευματικής δημιουργίας και των συγγενικών δικαιωμάτων θα 
διατηρηθεί και ότι θα προσανατολισθεί κατά κύριο λόγο προς τους δημιουργούς· 

Or. fr

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 70
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς 
του τομέα να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη 
μιας ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας· (διαγραφή)·

Or. es
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 71
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις ταχείες εξελίξεις των τεχνολογιών 
και των αγορών, και προκειμένου να διασφαλισθεί στις πολιτιστικές βιομηχανίες 
ότι θα αποκομίσουν όφελος από την ανάπτυξη των ψηφιακών πλατφορμών, να 
επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας από πολιτιστική και 
οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς του τομέα, ιδίως τους φορείς 
των τηλεπικοινωνιών και τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο, να εξεύρουν 
από κοινού δίκαιες λύσεις για τους φορείς μικρού ή μεγάλου μεγέθους, με σκοπό την 
επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά τρόπο 
που θα διασφαλίζεται μια πραγματική αμοιβή στους δικαιούχους των δικαιωμάτων 
και μια πραγματική επιλογή στους καταναλωτές·  εφιστά εν προκειμένω την 
προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι η δίωξη των καταναλωτών δεν είναι η 
ορθή λύση για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας·

Or. en

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 72
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς 
του τομέα να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, διασφαλίζοντας στα 
πρόσωπα και στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία μια δίκαια αμοιβή·

Or. fr

Τροπολογία: Marianne Mikko

Τροπολογία 73
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να βεβαιωθεί ότι η διαχείριση των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων λαμβάνουν κυρίως 
υπόψη το δημιουργό και να καλέσει όλους τους φορείς του τομέα να εξεύρουν από 
κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των 
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δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και 
της πνευματικής ιδιοκτησίας· εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των κρατών μελών 
στο γεγονός ότι η δίωξη των καταναλωτών δεν είναι η βέλτιστη  λύση για την 
καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας·

Or. en

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 74
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού από πολιτιστική και 
οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς του τομέα να εξεύρουν από 
κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ των 
δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και 
της πνευματικής ιδιοκτησίας· εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των κρατών μελών 
στην ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την καταπολέμηση της ψηφιακής 
πειρατείας, δεδομένου ιδίως του δικαιώματος των χρηστών στην ελεύθερη 
πρόσβαση στον πολιτισμό μέσω της οδού των νέων τεχνολογιών, υπό τον όρο ότι 
αυτό γίνεται για μη κερδοσκοπικό σκοπό· 

Or. es

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 75
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς 
του τομέα να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη 
μιας ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές
δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ένα σταθερό νομικό περιβάλλον 
βασιζόμενο στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα ενσωματώνει 
μέτρα προοριζόμενα να υποχρεώσουν τους παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να 
συνεργασθούν για την καταπολέμηση της επιγραμμικής πειρατείας·  

Or. en
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 76
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς 
του τομέα να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη 
μιας ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας· καλεί 
περαιτέρω την Επιτροπή να τονίζει σαφέστερα την αξία της δημιουργίας, λόγω του 
ότι οι καλλιτέχνες έχουν αξίωση για μια δίκαιη αμοιβή των εργασιών τους· εφιστά 
εν προκειμένω την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι η δίωξη των 
καταναλωτών δεν είναι η ορθή λύση για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας·

Or. de

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 77
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς 
του τομέα να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη 
μιας ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τρόπο 
που διασφαλίζεται μια πραγματική αμοιβή στους δικαιούχους των δικαιωμάτων·
εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των κρατών μελών στο γεγονός ότι η δίωξη των 
καταναλωτών δεν είναι η ορθή λύση για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας·

Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 78
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να καλέσει όλους τους φορείς 
του τομέα να εξεύρουν από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό την επίτευξη 
μιας ισορροπίας μεταξύ των δυνατοτήτων πρόσβασης στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στα περιεχόμενα και της πνευματικής ιδιοκτησίας· που 
διασφαλίζει την αμοιβή των δικαιούχων· εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των 
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κρατών μελών στο γεγονός ότι η ποινικοποίηση των "επαγγελματιών της ψηφιακής 
πειρατείας" θα αποτελούσε την καλύτερη απάντηση σε αυτό το έγκλημα· 

Or. fr

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 79
Παράγραφος 9

9. παρακινεί την Επιτροπή να επανεξετάσει το κρίσιμο ζήτημα της πνευματικής 
ιδιοκτησίας από πολιτιστική και οικονομική άποψη και να λάβει μέτρα προκειμένου 
να ανταποκριθεί στο διευρυνόμενο πρόβλημα της προστασίας της πνευματικής 
ιδιοκτησίας κατά της πειρατείας λόγω του ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο των πολιτιστικών βιομηχανιών και επιτρέπει στα πρόσωπα 
και στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη δημιουργικότητα να αμείβονται· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν ένα σταθερό νομικό περιβάλλον 
βασιζόμενο στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν το σεβασμό της· 

Or. en

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 80
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. παρακινεί την Επιτροπή να υποχρεώσει όλους τους φορείς του τομέα να εξεύρουν 
από κοινού δίκαιες λύσεις για όλους, με σκοπό να διευρυνθεί η προσφορά του 
νόμιμου επιγραμμικού περιεχομένου και να διασφαλισθεί ότι όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη ενεργούν κατά υπεύθυνο τρόπο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
περίπτωση που δεν εξευρεθούν κατάλληλες λύσεις εντός ευλόγου προθεσμίας που 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος, να εγκρίνουν νομοθετικά μέτρα που υποχρεώνουν τους 
παρόχους πρόσβασης στο διαδίκτυο να συνεργασθούν στην καταπολέμηση της 
επιγραμμικής πειρατείας προσφεύγοντας σε τεχνολογίες φιλτραρίσματος ικανές να 
αποτρέψουν όπως τα δίκτυά τους χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσβάλλουν 
την πνευματική ιδιοκτησία, παρεμβαίνοντας στα δίκτυά τους προκειμένου να 
καταργήσουν ή εμποδίσουν το περιεχόμενο που προσβάλλει την πνευματική 
ιδιοκτησία και σεβόμενοι τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις που τους 
επιτρέπουν την αναστολή ή την καταγγελία των συμβάσεών τους με τους 
συνδρομητές που δεν σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία κατ' εξακολούθηση ή 
κατά προφανή τρόπο· εφιστά εν προκειμένω την προσοχή των κρατών μελών στο 
γεγονός ότι τα νομοθετικά μέτρα που υποχρεώνουν τους παρόχους πρόσβασης στο 
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διαδίκτυο να συνεργαστούν στην καταπολέμηση της επιγραμμικής πειρατείας θα 
ήταν πλέον αποτελεσματικά από τις δικαστικές διώξεις που κινούνται κατά των 
χρηστών του διαδικτύου που δεν σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία·  

Or. en

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 81
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει εκστρατείες πρόληψης, κατάρτισης και 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, και ειδικότερα των νεωτέρων, όσον αφορά 
την αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της δημιουργικότητας εν γένει, και να 
ενθαρρύνει τους καταναλωτές να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία μέσω ιδίως 
των προγραμμάτων κατάρτισης για την πνευματική ιδιοκτησία και την αξία της 
δημιουργικότητας που θα εντάσσονται στα σχολικά προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 82
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει οδηγία που θα στοχεύει στην προστασία των 
καλλιτεχνών οι οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να δουν τις ερμηνείες τους να 
καθίστανται κατά τη διάρκεια της ζωής τους κοινό κτήμα και να θεωρούν το 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα των όρων προστασίας των δικαιωμάτων λιγότερο 
γενναιόδωρο στην Ευρώπη σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες·  

Or. fr

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 83
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα που προορίζονται για την πρόληψη, την 
κατάρτιση και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, και ειδικότερα των 
νεωτέρων στα σχολεία, σχετικά με την αξία της πνευματικής ιδιοκτησίας και της 
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δημιουργικότητας γενικώς, και να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να σέβονται την 
πνευματική ιδιοκτησία· 

Or. en

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 84
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ζητεί ειδικότερα από την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες που έχουν 
αναληφθεί προκειμένου να θεσπισθούν νέα μοντέλα επιχειρήσεων στην ψηφιακή 
εποχή, που επιτρέπουν στον καταναλωτή να αποκομίσει το μεγαλύτερο όφελος από 
τις νέες τεχνολογίες διατηρώντας παράλληλα το νόμιμο δικαίωμα στην αμοιβή της 
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας· 

Or. es

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 85
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. καλεί την Επιτροπή να διαπιστώσει ότι με το διαδίκτυο οι κλασικοί τρόποι χρήσης 
των πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν ανατραπεί και ότι είναι 
σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για μια πρόσβαση χωρίς εμπόδια στα πολιτισμικά 
επιγραμμικά περιεχόμενα και την ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων 
πέραν της μοναδικής βιομηχανικής και εμπορικής λογικής, διασφαλίζοντας 
εξάλλου την εύλογη αμοιβή δικαίως κατανεμημένη μεταξύ όλων των κατηγοριών 
δικαιούχων·

Or. fr

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 86
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. εκτιμά ότι μια μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της δημιουργικότητας και ενίσχυση της 
ανάπτυξης πολιτιστικών έργων· συνιστά τη συμφωνία των Παρισίων ως μια 
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πρόταση για την καθιέρωση δίκαιας ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των 
δημιουργών και των καταναλωτών·  

Or. en

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 87
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα αναγκαία 
μέτρα που επιτρέπουν τη διασφάλιση του σεβασμού και της προστασίας της 
πνευματικής ιδιοκτησίας·  

Or. fr

Τροπολογία: Marie-Hélène Descamps

Τροπολογία 88
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. παρακινεί την Επιτροπή στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πειρατείας να 
καταστήσει υπεύθυνους όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
των καταναλωτών, και να διενεργήσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης· 

Or. fr

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 89
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. εκτιμά κατά συνέπεια ότι η Επιτροπή θα πρέπει να σχεδιάσει την εφαρμογή μιας 
στενής διαβούλευσης που θα συγκεντρώνει τη βιομηχανία, τους παρόχους 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, τους καταναλωτές, τους σχεδιαστές ιστοθέσεων P2P, 
όλες τις κατηγορίες δικαιούχων και όλα τα άλλα συμμετέχοντα μέρη προκειμένου 
να εξετάσουν πιο ανοικτά τους νέους τρόπους κατανάλωσης και της χρήσης που 
προκαλούν, με στόχο να καθιερώσουν διαρκή και νόμιμα πρότυπα διανομής και 
χρήσης των νέων επιγραμμικών προϊόντων και υπηρεσιών·  
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Or. fr

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 90
Παράγραφος 10

10. ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν μορφές 
χρηματοδότησης μέσω του δημόσιου τομέα και μέσω συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, και να μελετήσουν τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού και φορολογικού 
πλαισίου προς όφελος των πολιτιστικών βιομηχανιών· 

Or. es

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 91
Παράγραφος 10

10. θεωρεί απαραίτητη την επαρκή χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών και ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
τα απαιτούμενα μέτρα, συνιστώντας μεικτές (δημόσιες και ιδιωτικές) μορφές 
χρηματοδότησης και οικονομικής εγγύησης και θεσπίζοντας ένα ρυθμιστικό και 
φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό προς τις πολιτιστικές βιομηχανίες·

Or. es

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 92
Παράγραφος 10

10. θεωρεί απαραίτητη την επαρκή χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών, καθώς και των κοινοτήτων των δημιουργών,  και ζητεί από το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, 
συνιστώντας μορφές χρηματοδότησης μέσω του δημόσιου τομέα και μέσω 
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και θεσπίζοντας ένα ρυθμιστικό και 
φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό προς τις πολιτιστικές βιομηχανίες και τις κοινότητες 
των δημιουργών·

Or. en
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 93
Παράγραφος 10

10. θεωρεί απαραίτητη την επαρκή χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών και ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
τα απαιτούμενα μέτρα, συνιστώντας μορφές χρηματοδότησης μέσω του δημόσιου 
τομέα και μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και προωθώντας ένα 
ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό προς τις πολιτιστικές βιομηχανίες, 
ειδικότερα την εφαρμογή των πιστώσεων φόρου και μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
σε όλα τα πολιτιστικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών έργων ·

Or. fr

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 94
Παράγραφος 10

10. θεωρεί απαραίτητη την επαρκή χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών και ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
τα απαιτούμενα μέτρα, συνιστώντας μορφές χρηματοδότησης μέσω του δημόσιου 
τομέα και μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και θεσπίζοντας ένα 
ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό προς τις πολιτιστικές βιομηχανίες, 
προβλέποντας ιδίως φορολογικές μειώσεις για τις επενδύσεις τους·  καλεί εξάλλου 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταργήσουν το υφιστάμενο καθεστώς ΦΠΑ 
το οποίο δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτιστικών προϊόντων 
εφαρμόζοντας μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε όλα τα πολιτιστικά προϊόντα· 

Or. en

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 95
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. υπογραμμίζει τη σημασία που ενέχουν για τον ευρωπαϊκό τομέα της δημιουργίας, 
δωρεάν υποδομές στον τομέα της πληροφορίας που βασίζονται σε πρότυπα 
ανοικτής συμμετοχής και ανοικτών κανόνων, όπως το World Wide Web, και ζητεί 
από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική που θα στοχεύει στην 
καθιέρωση υποδομών πληροφορίας που θα είναι πιο ανοικτές και διαλειτουργικές·
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Or. en

Τροπολογία: Claire Gibault

Τροπολογία 96
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δυνατότητες μιας απρόσκοπτης διαμεθοριακής κινητικότητας και 
επαναλαμβάνει σχετικά τα αιτήματα που διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμα 
για το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών·

Or. fr

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 97
Παράγραφος 11

11. θεωρεί ότι η ανάπτυξη των πολιτιστικών βιομηχανιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από τις δυνατότητες απρόσκοπτης διασυνοριακής κινητικότητας και 
επαναλαμβάνει σχετικώς τα αιτήματα που διατύπωσε στο προαναφερθέν ψήφισμά 
του σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών·

Or. en

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 98
Παράγραφος 11

11. θεωρεί πως τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να λάβουν υπόψη τους την ανάπτυξη των 
πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της χορηγούμενης από 
τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδότησης στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα·

Or. es
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 99
Παράγραφος 11

11. θεωρεί πως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα προγράμματα που προορίζονται για τις ΜΜΕ 
καθώς και το 7ο πρόγραμμα  πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης δίδουν μία ιδιαίτερη 
θέση στην ανάπτυξη των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, και 
επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον 
αντίκτυπο της χορηγούμενης από τα διαρθρωτικά ταμεία χρηματοδότησης στον 
πολιτιστικό τομέα καθώς και των ταμείων έρευνας και ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 100
Παράγραφος 11

11. θεωρεί πως τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη και την επαρκή χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών 
βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του 
χώρου, και επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη 
σχετικά με τον αντίκτυπο της χορηγούμενης από τα διαρθρωτικά ταμεία 
χρηματοδότησης στον πολιτιστικό τομέα·

Or. el

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 101
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πρόσβαση στις πολιτιστικές βιομηχανίες 
όσον αφορά τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας με τις τρίτες χώρες ιδίως την 
Κίνα, την Ινδία αλλά επίσης τη Λατινική Αμερική· 

Or. fr
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 102
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει και υποστηρίξει τις εταιρικές σχέσεις 
μεταξύ του τομέα των πολιτιστικών βιομηχανιών και των τομέων των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της τηλεπικοινωνίας προκειμένου να ενθαρρύνει τις 
συνέργειες μεταξύ της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της 
στρατηγικής της Λισαβόνας· 

Or. fr

Τροπολογία: Helga Trüpel

Τροπολογία 103
Παράγραφος 11 α (νέα)

11α. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι η επικοινωνία μέσω του 
διαδικτύου απειλήθηκε πρόσφατα στη Βιρμανία και την καλεί με έμφαση να λάβει 
τα μέτρα που επιβάλλονται προκειμένου να προστατεύσει την ποικιλομορφία των 
καναλιών των μέσων ενημέρωσης και να αναπτύξει ασύρματα πλεγματικά δίκτυα 
και αυτό προκειμένου να συμβάλλει στην προάσπιση της ανοικτής κοινωνίας·.

Or. en

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 104
Παράγραφος 12

12. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος 
παρόμοιου με το πρόγραμμα MEDIA, προσαρμοσμένου στον τομέα της μουσικής και 
των εκδόσεων, προκειμένου να διευκολύνει την διεθνική διανομή των έργων, και, 
προηγουμένως, να καθιερώσει στο πρόγραμμα "πολιτισμός" μηχανισμό που 
επιτρέπει στις πολιτιστικές μη οπτικοακουστικές βιομηχανίες να έχουν πρόσβαση 
στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για τις δράσεις προώθησης του βιβλίου (κοινά 
περίπτερα στις εκθέσεις βιβλίου κ.λπ.) , αλλά επίσης δράσεις προώθησης υπέρ της 
μουσικής και της επαγγελματικής κατάρτισης· 

Or. fr
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Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 105
Παράγραφος 12

12. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος 
παρόμοιου με το πρόγραμμα MEDIA, προσαρμοσμένου στον τομέα της μουσικής και 
των εκδόσεων και προγράμματος παρόμοιου με το πρόγραμμα ERASMUS υπέρ της 
κινητικότητας των καλλιτεχνών και των ειδικών επί θεμάτων πολιτισμού, καθώς 
και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για τη θέση σε εφαρμογή της πρωτοβουλίας για 
την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη·

Or. el

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 106
Παράγραφος 12

12. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος 
ενθάρρυνσης και υποστήριξης του τομέα της μουσικής και των εκδόσεων υπό το 
φως της κτηθείσας εμπειρίας με το πρόγραμμα MEDIA·

Or. es

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 107
Παράγραφος 12

12. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός προγράμματος 
παρόμοιου με το πρόγραμμα MEDIA, προσαρμοσμένου στον τομέα της μουσικής,
του θεάτρου και των εκδόσεων·

Or. es
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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 108
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 109
Παράγραφος 13

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσό των ενισχύσεων για τη 
μετάφραση, διότι τα κονδύλια που διατίθενται στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά 
προγράμματα δεν είναι σε θέση να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους που 
περιγράφουν·

Or. el

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 110
Παράγραφος 13

13. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν το ποσό των ενισχύσεων για τη μετάφραση, διότι 
τα κονδύλια που διατίθενται στα ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα δεν είναι σε 
θέση να επιτύχουν (διαγραφή) τους στόχους που περιγράφουν·

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 111
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι είναι ουσιαστικό όπως τα διάφορα μέσα υποστήριξης του πολιτισμού και 
των πολιτιστικών βιομηχανιών στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό να βελτιώσουν την 
κατάρτιση, μάθηση και επιμόρφωση των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών 
που συνδέονται με τον πολιτιστικό τομέα· 
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Or. es

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 112
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να δοθεί ώθηση στον τομέα των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών μέσω της βελτίωσης των συστημάτων κατάρτισης, 
μάθησης και επιμόρφωσης, ιδίως επιδιώκοντας να εκπαιδεύσει σπουδαστές στα
πολιτιστικά και καλλιτεχνικά μαθήματα προκειμένου να έχουν μια κατάρτιση που 
τους προετοιμάζει για την επαγγελματική ζωή, καθώς και ενθαρρύνοντας μια 
καλύτερη συνεργία μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα και των σχολείων, και να 
ενθαρρύνει την προσέγγιση των σχολείων και ιδρυμάτων των κρατών μελών που 
ενεργούν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση· 

Or. fr

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 113
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να δοθεί ώθηση στον τομέα των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών μέσω της εισαγωγής της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 
εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της βελτίωσης 
των συστημάτων κατάρτισης, μάθησης και επιμόρφωσης·

Or. el

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 114
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να δοθεί ώθηση στον τομέα των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών μέσω της βελτίωσης των συστημάτων κατάρτισης, 
μάθησης και επιμόρφωσης των καλλιτεχνών και των δημιουργών και να υπάρξει 
πρόοδος στην οδό της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων και του σεβασμού 
των στόχων της Μπολόνια προκειμένου να επιτευχθεί ένας πραγματικός 
ευρωπαϊκός χώρος της παιδείας·
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Or. es

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 115
Παράγραφος 14

14. εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να δοθεί ώθηση στον τομέα των πολιτιστικών και 
δημιουργικών βιομηχανιών μέσω της βελτίωσης των συστημάτων κατάρτισης, 
μάθησης και επιμόρφωσης καθώς και την αναγνώριση από την κοινωνία πτυχίων 
σπουδών στην οικονομία των τεχνών· 

Or. de

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 116
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. υπογραμμίζει την ειδική φύση ορισμένων επαγγελμάτων και την τεχνογνωσία στους 
πολιτιστικούς, δημιουργικούς και βιοτεχνικούς τομείς, των οποίων πρέπει να 
διασφαλισθεί η διάρκεια από πρόσφορους μηχανισμούς μεταφοράς της γνώσης· 

Or. fr

Τροπολογία: Erna Hennicot-Schoepges

Τροπολογία 117
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
αξιοποίηση των παραδοσιακών τεχνογνωσιών προκειμένου να ενθαρρύνει την 
κινητικότητα και να διευκολύνει την πρόσβαση στην εργασία των επαγγελματιών 
των εμπλεκομένων τομέων στην ΕΕ·  

Or. fr
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Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 118
Παράγραφος 15

15. καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις τους να διασφαλίσουν  καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ των βιομηχανιών της δημιουργίας και των χρηματοδοτών, με 
την ανάπτυξη υπηρεσιών  παροχής συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων, 
οικονομικών συμβουλών, πληροφοριών και κατάρτισης, απευθυνόμενες στις μικρές 
επιχειρήσεις, στους επιχειρηματίες και στους βιοτέχνες του πολιτιστικού και 
δημιουργικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία: Guy Bono

Τροπολογία 119
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. καλεί με έμφαση την Επιτροπή να προβεί σε επανεξέταση των πολιτικών όσον 
αφορά τον ανταγωνισμό και να μελετήσει νέες κατευθυντήριες γραμμές που 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, και 
ειδικότερα του ρόλου κλειδί των μικρότερης σημασίας καλλιτεχνών και της 
ανάγκης να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού προκειμένου να προσφέρεται 
πρόσβαση στην αγορά σε όλους τους καλλιτέχνες, ανεξαρτήτως μεγέθους, 
προκειμένου να διευκολυνθεί μια εύλογη και δίκαια πρόσβαση στην παραγωγή, τη
διάδοση, τη διανομή και την απόλαυση των πολιτιστικών εκφράσεων·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 120
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Claire Gibault, Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 121
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Maria Badia i Cutchet

Τροπολογία 122
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Guy Bono, Christa Prets

Τροπολογία 123
Παράγραφος 16

16. προτείνει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να μεγιστοποιήσουν την χρησιμοποίηση 
χρηματοδοτήσεων που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, καθώς και  να εξετάσουν τη 
δυνατότητα δημιουργίας μιας τράπεζας των πολιτιστικών βιομηχανιών που θα 
ειδικεύεται στην επένδυση στις πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Ruth Hieronymi

Τροπολογία 124
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη την έως τώρα θέση τους όσον 
αφορά τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών 
διαπραγματεύσεων και τους καλεί, και στο μέλλον, όσον αφορά τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ/ΓΣΕΥ 
(GATS) να μην προβαίνουν σε προσφορές απελευθέρωσης ούτε να προβάλλουν 
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απαιτήσεις απελευθέρωσης και να αποκλείουν αυτές τις υπηρεσίες από την 
εφαρμογή της ρήτρας του μάλλον ευνοουμένου κράτους·  

Or. de
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