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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 1
Referirea 3

- având în vedere concluziile din 13-14 noiembrie 2006 �i 24-25 mai 2007 ale 
Consiliului pentru educa�ie, tineret �i cultură, precum �i documentul 9021/07 al 
Consiliului, şi rezoluţia acestui Consiliu din 16 noiembrie 2007 privind o Agendă 
europeană a Culturii (documentul 14485/07), 

Or. el

Amendament depus de Ruth Hieronymi

Amendamentul 2
Referirea 3a (nouă)

- având în vedere decizia Consiliului din 18 mai 2006 privind încheierea Acordului 
privind protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală 
(Convenţia UNESCO privind diversitatea culturală),

Or. de
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Amendament depus de Ruth Hieronymi

Amendamentul 3
Referirea 2a (nouă)

- având în vedere Rezoluţia sa din 13 martie 2007 privind gestiunea colectivă 
transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în serviciile legale de 
muzică online, 

Or. de

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 4
Considerentul 5a (nou)

- având în vedere Rezoluţia sa din 15 ianuarie 2004 privind un cadru comunitar 
pentru societăţile de gestiune colectivă în domeniul dreptului de autor şi al 
drepturilor conexe,

Or. fr

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 5
Considerentul A

A. întrucât cultura reprezintă atât un bun public �i un scop în sine pentru dezvoltarea 
individului �i a societă�ii, cât �i un instrument care contribuie la cre�terea 
economică, la ocuparea for�ei de muncă �i, de asemenea, la coeziunea socială, 
precum �i la dezvoltarea regională �i locală, a�a cum demonstrează studiile 
�tiin�ifice recente, în special studiul realizat de KEA European Affairs pentru 
Comisia Europeană privind economia culturii în Europa;

Or. fr
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Amendament depus de  Ruth Hieronymi

Amendamentul 6
Considerentul Aa (nou)

Aa. întrucât industriile culturale nu ar putea să existe, nici să contribuie la îmbogăţirea 
valorii culturale şi economice europene, în absenţa aportului permanent de noi 
conţinuturi, în toate domeniile artistice, al unei comunităţi înfloritoare de creatori, 
fie ei cineaşti, compozitori, autori, artişti plastici sau designeri.

Or. en

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 7
Considerentul B

B. întrucât industriile care adaugă operelor de artă o plus-valoare cu caracter economic 
care generează, în acelaşi timp, noi valori pentru indivizi şi societate, inclusiv
industriile tradiţionale precum industria cinematografică, muzicală, şi industria
publicistică şi cea a jocurilor video;

Or. fr

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 8
Considerentul B

B. întrucât industriile care adaugă operelor de artă o plus-valoare cu caracter economic 
care generează, în acela�i timp, noi valori pentru indivizi �i societate �i industriile 
tradi�ionale precum industria cinematografică, muzicală, teatrală �i publicistică, 
alături de media �i industriile din sectorul de crea�ie (modă, design), al turismului, 
artelor �i al informării sunt industrii culturale;

Or. es
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Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 9
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât industriile din sectorul creativ sunt industriile care produc bunuri non-
culturale, dar care au un aport cultural, printre care se numără activităţile de modă, 
design, concepţie de produse, arhitectură şi publicitate; luând în considerare 
importanţa altor sectoare care nu sunt industrii creative, dar se apropie de acestea, 
precum turismul şi sportul; 

Or. fr

Amendament depus de  Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 10
Considerentul Ba (nou)

Ba. întrucât, conform definiţiei dată de UNESCO, industriile culturale includ toate 
sectoarele în care se combină creaţia, producţia şi comercializarea de bunuri şi 
servicii a căror specificitate este dată de intangibilitatea conţinutului lor cu caracter 
cultural, protejat, în general, prin dreptul de autor;

Or. fr

Amendament depus de  Ruth Hieronymi

Amendamentul 11
Considerentul C

C. întrucât, totu�i, sunt necesare o mai mare recunoa�tere, garantarea unui statut 
juridic special �i un sprijin mai sus�inut pentru a ajuta industriile culturale �i 
creative să contribuie pe deplin la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

Or. de
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Amendament depus de  Christa Prets

Amendamentul 12
Considerentul C

C. întrucât, totu�i, sunt necesare o mai mare recunoa�tere �i un sprijin mai sus�inut al 
tuturor industriilor culturale şi creative, precum şi al diverşilor artişti, pentru a ajuta 
industriile culturale �i creative să contribuie pe deplin la îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona;

Or. de

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 13
Considerentul C

C. întrucât, totu�i, sunt necesare o mai mare recunoa�tere �i un sprijin mai sus�inut 
pentru a ajuta industriile culturale �i creative să se dezvolte pe deplin şi să contribuie, 
de asemenea, la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

Or. es

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 14
Considerentul C

C. întrucât, totuşi, sunt necesare o mai mare recunoaştere şi un sprijin mai susţinut pentru 
a ajuta industriile culturale şi creative, în special microîntreprinderile şi 
întreprinderile mici şi mijloci, având în vedere rolul lor incontestabil de motor al 
creşterii economice, al creării de locuri de muncă şi al inovării, să contribuie pe 
deplin la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

Or. en



PE 398.378v01-00 6/40 AM\696239RO.doc

RO

Amendament depus de  Katerina Batzeli

Amendamentul 15
Considerentul C

C. întrucât, totuşi, sunt necesare o mai mare recunoaştere şi un sprijin mai susţinut pentru 
a ajuta industriile culturale şi creative să contribuie pe deplin la îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei de la Lisabona, iar pentru aceasta este nevoie de investiţii mult 
mai importante, care să vizeze obiective clare, precum şi de o consolidare a 
măsurilor de stimulare a accesului şi a acţiunii în aceste domenii;

Or. el

Amendament depus de  Marianne Mikko

Amendamentul 16
Considerentul D

D. întrucât industriile culturale produc şi difuzează o gamă largă de produse culturale 
menite să informeze, să educe şi să contribuie la divertismentul cetăţenilor şi întrucât
Uniunea Europeană trebuie să-şi asume un rol de reglementare în ceea ce priveşte 
aceste produse, garantând o remuneraţie corectă şi adecvată creatorilor de produse 
originale, prin intermediul unei protecţii adecvate şi eficiente a drepturilor de autor 
şi a drepturilor conexe, asigurând astfel viabilitatea industriilor culturale europene;

Or. en

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 17
Considerentul D

D. întrucât industriile culturale produc şi difuzează o gamă largă de produse culturale 
menite să informeze, să educe şi să contribuie la divertismentul cetăţenilor, întrucât
utilizează într-o măsură din ce în ce mai mare noile tehnologii şi noile formate 
digitale şi audiovizuale şi întrucât Uniunea Europeană trebuie să-şi asume un rol de 
promovare şi de reglementare a acestor produse şi formate;

Or. es
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Amendament depus de  Ruth Hieronymi

Amendamentul 18
Considerentul D

D. întrucât industriile culturale produc �i difuzează o gamă largă de produse culturale 
menite să informeze, să educe �i să contribuie la divertismentul cetă�enilor �i în 
privin�a cărora statele membre şi Uniunea Europeană trebuie să-�i asume un rol de 
reglementare;

Or. de

Amendament depus de  Katerina Batzeli

Amendamentul 19
Considerentul E

E. întrucât în cadrul societăţii contemporane a informaţiei şi a tehnologiei digitale apar 
noi forme de producţie, distribuţie şi consum, care dau naştere la noi produse şi 
servicii culturale care trebuie protejate împotriva pirateriei şi pentru care, în general, 
trebuie găsite noi modele operaţionale şi economice care să garanteze că acestea nu 
sunt transformate în mărfuri obişnuite, pierzându-şi astfel calitatea de bunuri 
publice;

Or. el

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 20
Considerentul E

E. întrucât în cadrul societăţii contemporane a informaţiei apar noi forme de producţie, 
distribuţie şi consum, care oferă noi posibilităţi de îmbunătăţire a accesului la 
produse, a deschiderii acestora şi a diversităţii lor, şi care dau naştere la noi produse 
şi servicii culturale care trebuie protejate împotriva pirateriei;

Or. es
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Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 21
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât produsele şi serviciile culturale prezintă particularităţi care le disting de 
alte produse şi servicii, iar acestea trebuie luate în considerare la elaborarea şi 
punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene;

Or. fr

Amendament depus de  Henri Weber

Amendamentul 22
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât protecţia adecvată şi eficientă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe 
reprezintă un mijloc esenţial pentru creatori de a obţine, în cadrul exploatării 
comerciale a operelor lor, o remuneraţie corespunzătoare eforturilor lor creatoare şi 
întrucât această protecţie este, prin urmare, indispensabilă pentru supravieţuirea 
industriilor culturale;

Or. fr

Amendament depus de  Ruth Hieronymi

Amendamentul 23
Considerentul F

F. întrucât industriile culturale şi comunitatea creatorilor contribuie la promovarea 
diversită�ii culturale, la democratizarea accesului la cultură, la identitatea �i 
integrarea europeană;

Or. en

Amendament depus de  Marie-Hélène Descamps

Amendamentul 24
Considerentul F

F. întrucât industriile culturale contribuie în mod esenţial la promovarea diversită�ii 
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culturale, la democratizarea accesului la cultură, la identitatea �i integrarea
europeană;

Or. fr

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 25
Considerentul F

F. întrucât industriile culturale contribuie la promovarea diversităţii culturale, la 
asigurarea posibilităţii de a alege a consumatorului, la sporirea diversităţii 
antreprenoriale, la democratizarea accesului la cultură, la identitatea şi integrarea 
europeană şi la dialogul intercultural;

Or. fr

Amendament depus de  Christa Prets

Amendamentul 26
Considerentul F

F. întrucât industriile culturale contribuie la promovarea diversită�ii culturale şi a 
dialogului intercultural, la democratizarea accesului la cultură, la identitatea �i 
integrarea europeană;

Or. de

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 27
Considerentul F

F. întrucât industriile culturale contribuie la promovarea diversită�ii culturale, la 
democratizarea accesului la cultură, la identitatea �i integrarea europeană, precum şi 
la economie;

Or. es



PE 398.378v01-00 10/40 AM\696239RO.doc

RO

Amendament depus de  Katerina Batzeli

Amendamentul 28
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât industriile culturale contribuie într-o măsură foarte mare la dezvoltarea şi 
coeziunea locală şi regională, deoarece reprezintă un pol de atracţie pentru investiţii 
în turism, creează noi categorii de mărfuri şi de servicii „cu caracter local” şi, prin 
crearea de noi locuri de muncă şi de noi posibilităţi de dezvoltare economică, 
contribuie la evitarea marginalizării regiunilor îndepărtate sau defavorizate; 

Or. el

Amendament depus de  Marie-Hélène Descamps

Amendamentul 29
Considerentul Fa (nou)

Fa. întrucât autorii se află, de asemenea, la baza activităţilor industriilor culturale şi 
întrucât se cuvine, prin urmare, să se creeze pentru aceştia un cadru economic, 
juridic şi social care să poată asigura dezvoltarea potenţialului lor creator;

Or. fr

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 30
Considerentul G

G. întrucât este necesar să se realizeze o legătură strânsă între cultură, educaţie şi formare 
în vederea consolidării capacităţilor creative şi de producţie din sectorul cultural şi 
întrucât aşteptările profesioniştilor calificaţi din acest sector pot rămâne neîmplinite 
dacă cererea de mână de lucru nu este suficient de mare atunci când aceştia îşi 
încheie studiile artistice;

Or. es
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Amendament depus de  Claire Gibault şi Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 31
Considerentul I

I. întrucât ajutoarele statelor membre şi ale Uniunii Europene, precum şi măsurile de 
stimulare şi de sprijinire a sectorului creativ reprezintă unul dintre elementele 
esenţiale ale politicilor în favoarea sectorului creativ european;

Or. es

Amendament depus de  Ruth Hieronymi

Amendamentul 32
Considerentul I

I. întrucât ajutoarele de stat şi subvenţiile pentru sectorul creativ trebuie considerate 
drept investiţii şi nu un lux şi întrucât acestea trebuie evaluate atât în funcţie de 
regulile comunitare în materie de concurenţă, cât şi în funcţie de articolul 151 din 
Tratatul CE şi de Convenţia UNESCO privind protecţia diversităţii culturale;

Or. de

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 33
Considerentul I

I. întrucât ajutoarele de stat şi subvenţiile pentru sectorul creativ ar trebui considerate 
drept investiţii şi nu un lux, în special pentru că protejează şi promovează creatorii şi 
operele acestora;

Or. fr

Amendament depus de  Christa Prets

Amendamentul 34
Considerentul I

I. întrucât ajutoarele de stat şi subvenţiile pentru sectorul creativ trebuie considerate 
drept investiţii şi nu un lux, şi întrucât acestea aduc o valoare adăugată societăţii;
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Or. de

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 35
Considerentul I

I. întrucât ajutoarele de stat şi subvenţiile pentru sectorul creativ ar trebui considerate 
drept investiţii în resursele umane şi nu drept cheltuieli care nu pot fi recuperate;

Or. es

Amendament depus de  Marie-Hélène Descamps

Amendamentul 36
Considerentul J

J. întrucât este necesar să se acorde o susţinere mai mare întreprinderilor mici şi 
microîntreprinderilor, stimulării reţelelor acestora, precum şi muncitorilor individuali 
care contribuie substanţial la generarea de valoare adăugată (text eliminat);

Or. fr

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 37
Considerentul J

J. întrucât este necesar să se acorde o sus�inere mai mare întreprinderilor mici �i 
microîntreprinderilor, precum �i muncitorilor independenţi care contribuie (text 
eliminat) la generarea de valoare adăugată într-o economie a cărei cre�tere nu implică 
în mod necesar existen�a de organiza�ii de mare anvergură care au tendin�a de a se 
centra pe cea mai rentabilă activitate, �i anume distribu�ia bunurilor culturale 
(editare, distribu�ie, comercializare), şi, prin urmare, să se sprijine, de asemenea,
proliferarea structurilor mai pu�in complexe �i stimularea re�elelor lor;

Or. es
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Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 38
Considerentul Ja (nou)

Ja. întrucât ar trebui să se încurajeze investiţiile private şi publice, precum şi 
mecenatul, în sectorul cultural;

Or. fr

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 39
Considerentul Jb (nou)

Jb. întrucât fenomenul de concentrare din sectorul industriilor culturale reprezintă un 
risc pentru diversitate şi pentru oferta de bunuri culturale consumatorilor;

Or. fr

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 40
Considerentul Jc (nou)

Jc. întrucât creativitatea este o condiţie de dezvoltare a inovaţiei în Europa, iar 
întreprinderile tehnologice europene ar avea de câştigat lucrând în simbioză cu
creatorii în cadrul grupărilor de întreprinderi („clusters”);

Or. fr

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 41
Considerentul Jd (nou)

Jd. luând în considerare importanţa esteticii în dezvoltarea de noi produse 
industriale;

Or. fr
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Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 42
Considerentul Je (nou)

Je. întrucât este necesar să se acorde un sprijin mai mare întreprinderilor mici �i 
microîntreprinderilor, precum �i muncitorilor independenţi care contribuie 
substanţial la generarea de valoare adăugată într-o economie şi întrucât creatorii 
ar trebui să fie sprijiniţi să-şi dezvolte pregătirea de antreprenori ai creaţiei şi 
încurajaţi să-şi trăiască creativitatea;

Or. fr

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 43
Considerentul Jf (nou)

Jf. întrucât creşterea economică nu implică neapărat existenţa unor organizaţii de 
mare anvergură, care tind să se concentreze asupra activităţii celei mai 
rentabile, adică difuzarea culturală (publicare, difuzare, comercializare), ci, 
dimpotrivă, proliferarea structurilor mai puţin complexe şi stimularea reţelelor; 

Or. fr

Amendament depus de  Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 44
Considerentul Ja (nou)

Ja. întrucât fragmentarea sectorului creativ în Europa, care nu se explică decât în parte 
prin motive de ordin lingvistic sau de identitate naţională, precum şi absenţa unor 
industrii culturale care să aibă o dimensiune cu adevărat europeană, poate 
reprezenta un obstacol în îndeplinirea rolului care îi revine Europei în lume în 
domeniul cultural;

Or. es
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Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 45
Punctul 1

1. salută faptul că atât Consiliul cât �i Comisia sunt gata să recunoască rolul central 
jucat de cultură �i creativitate ca factori importan�i pentru promovarea cetăţeniei 
europene, apropierea culturii de cetăţeni şi îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la
Lisabona, fiind, astfel, considerate elemente esen�iale ale proiectului european;

Or. es

Amendament depus de  Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 46
Punctul 1

1. salută faptul că atât Consiliul cât �i Comisia sunt gata să recunoască rolul central 
jucat de cultură �i creativitate ca factori importan�i pentru îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei de la Lisabona, conferindu-le astfel o mai mare importanţă în construcţia
proiectului european;

Or. es

Amendament depus de  Katerina Batzeli

Amendamentul 47
Punctul 1a (nou)

1a. subliniază faptul că, în contextul „economiei post-industriale” actuale, 
competitivitatea Uniunii va trebui să se bazeze în special pe domeniul culturii şi al 
creativităţii; în acest context, invită Comisia şi statele membre să elaboreze în mod 
prioritar politici axate nu doar pe inovare comercială, ci şi pe inovare la nivelul 
acţiunilor culturale şi al economiei creative;

Or. el
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Amendament depus de  Christa Prets

Amendamentul 48
Punctul 2

2. invită Consiliul �i Comisia să definească în mod clar în ce constă o viziune europeană 
a culturii, a creativită�ii �i a inova�iei, �i să elaboreze măsuri politice structurate
în vederea promovării dezvoltării efective a industriilor creative europene, pe care să 
le integreze în cadrul unei veritabile strategii europene în domeniul cultural;

Or. de

Amendament depus de  Katerina Batzeli

Amendamentul 49
Punctul 2

2. invită Consiliul �i Comisia să definească în mod clar în ce constă o viziune europeană 
a culturii, a creativită�ii �i a inova�iei, �i să elaboreze o politică structurată în 
vederea dezvoltării industriilor creative europene, pe care să o integreze în cadrul unei 
veritabile strategii europene în domeniul cultural; consideră că o prioritate majoră în 
acest sens este definirea identităţii sectorului industriilor şi întreprinderilor 
culturale;

Or. el

Amendament depus de  Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 50
Punctul 3a (nou)

3a. solicită Comisiei şi Înaltului Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate 
să integreze mai bine şi într-o măsură mai mare dimensiunea culturală a realităţii 
europene, în special industriile culturale şi creatorii, în relaţiile externe ale Uniunii 
Europene, precum şi în cadrul politicii europene de vecinătate şi în marile foruri de 
dialog cu alte regiuni ale lumii;

Or. es
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Amendament depus de  Helga Trüpel

Amendamentul 51
Punctul 4

eliminat

Or. en

Amendament depus de  Claire Gibault

Amendamentul 52
Punctul 4

eliminat

Or. fr

Amendament depus de  Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 53
Punctul 4

4. consideră că dezvoltarea industriilor culturale depinde într-o mare măsură de 
posibilitatea de garantare a mobilităţii transfrontaliere (text eliminat) �i î�i 
reafirmă, în această privin�ă, cererile formulate în rezolu�ia susmen�ionată privind 
statutul social al arti�tilor;

Or. es

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 54
Punctul 4

4. consideră că dezvoltarea industriilor culturale depinde într-o mare măsură de 
posibilită�ile oferite de o mobilitate transfrontalieră fără obstacole a operatorilor 
culturali �i î�i reafirmă, în această privin�ă, cererile formulate în rezolu�ia 
susmen�ionată privind statutul social al arti�tilor;

Or. fr
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Amendament depus de  Christa Prets

Amendamentul 55
Punctul 4

4. consideră că dezvoltarea industriilor culturale depinde într-o mare măsură de 
posibilităţile oferite de o mobilitate transfrontalieră fără obstacole şi că, prin urmare, 
trebuie abordate problemele legate de mandatul european de arestare şi definite 
norme concrete în acest domeniu, şi îşi reafirmă, în această privinţă, cererile 
formulate în rezoluţia susmenţionată privind statutul social al artiştilor

Or. de

Amendament depus de  Ruth Hieronymi

Amendamentul 56
Punctul 5

5. salută ideea de consolidare a mobilităţii pentru persoanele, produsele şi serviciile din 
sectorul de creaţie şi invită Comisia să prezinte o carte verde pe acest subiect, care să 
reflecte specificitatea acestui sector, mai exact să propună bunuri de natură atât 
culturală cât şi economică;

Or. de

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 57
Punctul 5

5. salută ideea creării, în respectul regulilor şi principiilor Convenţiei UNESCO 
menţionate mai sus, a unei pieţe interne pentru persoanele, produsele şi serviciile din 
sectorul de creaţie şi invită Comisia să prezinte o carte verde pe acest subiect;

Or. fr
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Amendament depus de  Katerina Batzeli

Amendamentul 58
Punctul 5

5. salută ideea creării unei pieţe interne pentru persoanele, produsele şi serviciile din 
sectorul de creaţie şi invită Comisia să prezinte o carte verde pe acest subiect, care să 
includă consecinţele punerii în aplicare a Convenţiei UNESCO privind diversitatea 
culturală asupra pieţei interne;

Or. el

Amendament depus de  Katerina Batzeli

Amendamentul 59
Punctul 5a (nou)

5a. subliniază necesitatea elaborării unui model social şi economic care să ofere o 
„plasă de siguranţă” adecvată întreprinzătorilor creativi, în special celor 
independenţi, în domeniul culturii şi al economiei creative, în care rata de ocupare 
a forţei de muncă cu timp redus este în prezent ridicată, iar condiţiile de muncă sunt 
puţin stabile;

Or. el

Amendament depus de  Ivo Belet

Amendamentul 60
Punctul 5a (nou)

5a. consideră că o gestiune transfrontalieră colectivă, bine organizată, a drepturilor de 
autor şi a drepturilor conexe este esenţială pentru o exploatare optimă a 
potenţialului creativ;

Or. nl
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Amendament depus de  Ivo Belet

Amendamentul 61
Punctul 5c (nou)

5c. reaminteşte Comisiei faptul că, la 13 martie 2007, a adoptat o rezoluţie privind 
gestiunea colectivă transfrontalieră a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în 
serviciile legale de muzică online, şi solicită o abordare comunitară care să ţină 
seama de particularităţile erei digitale, de conservarea diversităţii culturale 
europene, de părţile implicate care joacă un rol modest şi de repertoriile locale, pe 
baza principiului egalităţii de tratament;

Or. nl

Amendament depus de  Claire Gibault şi Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 62
Punctul 6

eliminat

Or. es

Amendament depus de  Guy Bono

Amendamentul 63
Punctul 7

7. solicită, între timp, Comisiei să sistematizeze rapid (text eliminat) aplicarea în 
întregime a articolului 151 alineatul (4) din Tratatul CE, pentru ca sectorul cultural şi 
cultura să fie luate în considerare în toate celelalte politici comunitare, în special în 
cele privind piaţa internă, concurenţa, comerţul, întreprinderile şi cercetarea şi 
dezvoltarea, şi să ţină mai bine seama de specificitatea sectorului cultural la 
punerea în aplicare a acestor politici, precum şi în cadrul politicii externe la 
încheierea de tratate internaţionale în conformitate cu Convenţia UNESCO privind 
diversitatea culturală, adoptând un rol proactiv şi îmbunătăţind cooperarea 
internaţională;    

Or. fr
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Amendament depus de  Ruth Hieronymi

Amendamentul 64
Punctul 7a (nou)

7a. invită Comisia şi statele membre să pună în aplicare Convenţia UNESCO privind 
protecţia şi promovarea diversităţii formelor de expresie culturală şi să ţină seama 
pe deplin de principiile enunţate în aceasta atât în politicile sale interne, cât şi 
externe;

Or. de

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 65
Punctul 8

8. invită Comisia să elaboreze o structură menită să consolideze coordonarea 
activităţilor şi politicilor care au un impact asupra sectorului cultural şi creativ, 
precum şi să creeze un grup de lucru pentru cultură şi economie creativă în vederea 
analizării mai amănunţite a relaţiei dintre cultură, creativitate şi inovaţie, şi să 
propună măsuri concrete în contextul politicilor comunitare;

Or. fr

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 66
Punctul 8

8. invită Comisia să iniţieze crearea unui grup de lucru pentru cultură şi economie
creativă în vederea analizării mai amănunţite a contribuţiei şi impactului directe pe 
care cultura şi creativitatea le au asupra inovaţiei, creşterii economice şi dezvoltării 
sociale în Uniunea Europeană;

Or. fr
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Amendament depus de Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 67
Punctul 8

8. invită Comisia să ini�ieze crearea unui grup de lucru pentru cultură �i economie 
creativă în vederea analizării mai amănun�ite a rela�iei dintre cultură, creativitate �i 
inova�ie în contextul politicilor comunitare, grup de lucru la care să participe şi 
Parlamentul European;

Or. es

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 68
Punctul 8

8. invită Comisia să ini�ieze crearea unui grup de lucru pentru cultură �i economie 
creativă în vederea analizării mai amănun�ite a rela�iei dintre cultură, creativitate �i 
inova�ie în contextul politicilor comunitare; solicită în egală măsură stabilirea unor 
condiţii propice pentru elaborarea unei reţele culturale europene pe internet care să 
se bazeze, printre altele, pe forme de parteneriat public-privat, având ca obiectiv 
consolidarea acţiunii culturale şi creative transfrontaliere a organismelor şi 
întreprinderilor şi îmbunătăţirea difuzării celor mai bune practici şi a cunoştinţelor 
de specialitate;

Or. el

Amendament depus de Henri Weber

Amendamentul 69
Punctul 9

9. solicită Comisiei să garanteze faptul că acquis-ul comunitar privind drepturile de 
autor şi drepturile conexe va fi menţinut şi se va adresa în continuare în primul 
rând creatorilor;

Or. fr
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Amendament depus de Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 70
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale �i să îi invite pe to�i cei implica�i în acest 
domeniu să găsească împreună solu�ii echitabile, în vederea găsirii unui echilibru 
între posibilită�ile de acces la activită�i �i informa�ii culturale �i proprietatea 
intelectuală; (text eliminat)

Or. es

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 71
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia, în lumina evoluţiilor rapide ale tehnologiilor şi pieţelor, şi în 
vederea garantării faptului că industriile culturale profită de pe urma dezvoltării 
platformelor numerice, să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic 
chestiunea critică a proprietă�ii intelectuale �i să îi invite pe to�i cei implica�i în 
acest domeniu, în special operatorii de telecomunicaţii şi furnizorii de acces la 
internet, să găsească împreună soluţii echitabile pentru actorii mai mari şi mai mici, 
în vederea găsirii unui echilibru între posibilită�ile de acces la activită�i �i 
informa�ii culturale �i proprietatea intelectuală, astfel încât să se asigure o 
remuneraţie decentă pentru titularii drepturilor şi o alegere reală pentru 
consumatori; atrage, în acest sens, aten�ia statelor membre asupra faptului că 
incriminarea consumatorilor în vederea combaterii pirateriei digitale nu este solu�ia 
corectă;

Or. en

Amendament depus de Marie-Hélène Descamps

Amendamentul 72
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale �i să îi invite pe to�i cei implica�i în acest 
domeniu să găsească împreună soluţii echitabile şi să asigure o remuneraţie corectă 
pentru persoanele şi întreprinderile care participă la creaţie;
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Or. fr

Amendament depus de Marianne Mikko

Amendamentul 73
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să se asigure că abordarea drepturilor de autor şi a drepturilor 
conexe ţine cont în principal de creator �i să îi invite pe to�i cei implica�i în acest 
domeniu să găsească împreună solu�ii echitabile, în vederea găsirii unui echilibru 
între posibilită�ile de acces la activită�i �i informa�ii culturale �i proprietatea 
intelectuală; atrage, în acest sens, aten�ia statelor membre asupra faptului că 
incriminarea consumatorilor în vederea combaterii pirateriei digitale nu este solu�ia 
cea mai bună;

Or. en

Amendament depus de Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 74
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale şi a drepturilor de autor �i să îi invite pe to�i cei 
implica�i în acest domeniu să găsească împreună solu�ii echitabile, în vederea găsirii 
unui echilibru între posibilită�ile de acces la activită�i �i informa�ii culturale �i 
proprietatea intelectuală; atrage, în acest sens, atenţia statelor membre asupra 
necesităţii legiferării în vederea combaterii pirateriei digitale, ţinând cont în special 
de dreptul utilizatorilor la liberul acces la cultură prin noile tehnologii, cu condiţia 
ca acesta să nu fie efectuat în scopuri lucrative;

Or. es

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 75
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale �i să îi invite pe to�i cei implica�i în acest 
domeniu să găsească împreună solu�ii echitabile, în vederea găsirii unui echilibru 
între posibilită�ile de acces la activită�i �i informa�ii culturale �i proprietatea 
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intelectuală; invită Comisia şi statele membre să elaboreze un cadru juridic solid, 
bazat pe protecţia proprietăţii intelectuale, care să includă măsuri menite a-i obliga 
pe furnizorii de acces la internet să coopereze în lupta împotriva pirateriei online;

Or. en

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 76
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale �i să îi invite pe to�i cei implica�i în acest 
domeniu să găsească împreună solu�ii echitabile, în vederea găsirii unui echilibru 
între posibilită�ile de acces la activită�i �i informa�ii culturale �i proprietatea 
intelectuală; invită, de asemenea, Comisia să sublinieze mai clar valoarea creaţiei, 
întrucât artistul are dreptul de a primi o remuneraţie echitabilă pentru munca 
depusă; atrage, în acest sens, aten�ia statelor membre asupra faptului că incriminarea 
consumatorilor în vederea combaterii pirateriei digitale nu este solu�ia corectă;

Or. de

Amendament depus de Helga Trüpel

Amendamentul 77
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale �i să îi invite pe to�i cei implica�i în acest 
domeniu să găsească împreună solu�ii echitabile, în vederea găsirii unui echilibru 
între posibilită�ile de acces la activită�i �i informa�ii culturale �i proprietatea 
intelectuală, astfel încât să poată fi garantată o remuneraţie decentă pentru titularii 
drepturilor; atrage, în acest sens, aten�ia statelor membre asupra faptului că 
incriminarea consumatorilor în vederea combaterii pirateriei digitale nu este solu�ia 
corectă;

Or. en
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Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 78
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale �i să îi invite pe to�i cei implica�i în acest 
domeniu să găsească împreună solu�ii echitabile, în vederea găsirii unui echilibru 
între posibilită�ile de acces la activită�i �i informa�ii culturale �i proprietatea 
intelectuală, prin garantarea remunerării celor care au dreptul la aceasta; atrage, în 
acest sens, aten�ia statelor membre asupra faptului că penalizarea „profesioniştilor 
pirateriei” digitale constituie cel mai bun răspuns la acest delict;

Or. fr

Amendament depus de Christopher Heaton-Harris

Amendamentul 79
Punctul 9

9. îndeamnă Comisia să reanalizeze din punct de vedere cultural �i economic chestiunea 
critică a proprietă�ii intelectuale şi să ia măsuri pentru a aborda problema tot mai 
serioasă a protecţiei proprietăţii intelectuale împotriva pirateriei, întrucât 
proprietatea intelectuală constituie fundamentul industriilor culturale şi permite 
remunerarea persoanelor şi a întreprinderilor care contribuie la creativitate; invită 
Comisia şi statele membre să elaboreze un cadru juridic solid, bazat pe protecţia 
proprietăţii intelectuale şi să pună la dispoziţie toate mijloacele necesare pentru a 
garanta respectarea acesteia;

Or. en

Amendament depus de Christopher Heaton-Harris

Amendamentul 80
Punctul 9a (nou)

9a. îndeamnă Comisia să îi oblige pe toţi cei implicaţi în acest domeniu să găsească 
împreună soluţii echitabile, pentru a creşte oferta online de conţinut legitim şi a se 
asigura că toate părţile interesate se comportă responsabil; invită Comisia şi statele 
membre, în cazul în care nu sunt găsite soluţii potrivite într-un termen rezonabil ce 
nu depăşeşte un an, să adopte măsuri legislative menite să-i oblige pe furnizorii de 
acces la internet să coopereze în lupta împotriva pirateriei online prin utilizarea 
unor tehnologii de filtraj în măsură să evite utilizarea reţelelor lor în scopuri ce 
aduc atingere proprietăţii intelectuale, prin intervenţii asupra reţelelor lor care să 
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elimine sau să blocheze orice conţinut care aduce atingere proprietăţii intelectuale 
şi prin respectarea modalităţilor şi condiţiilor contractuale care le permit să 
suspende sau să rezilieze contractele acelor abonaţi care dau dovada în mai multe 
rânduri şi în mod flagrant că nu respectă proprietatea intelectuală; atrage, în acest 
sens, aten�ia statelor membre asupra faptului că măsurile legislative menite să-i 
oblige pe furnizorii de acces la internet să coopereze în lupta împotriva pirateriei 
online ar fi mai eficiente decât urmărirea în justiţie a utilizatorilor de internet care 
nu respectă proprietatea intelectuală;

Or. en

Amendament depus de Christopher Heaton-Harris

Amendamentul 81
Punctul 9b (nou)

9b. invită Comisia să finanţeze campaniile de prevenire, educare şi sensibilizare a 
consumatorilor, în special cei tineri, cu privire la valoarea proprietăţii intelectuale şi 
a creativităţii în general, şi să încurajeze consumatorii să respecte proprietatea 
intelectuală, în special prin integrarea în programele şcolare de programe educative 
privind proprietatea intelectuală şi valoarea creativităţii;

Or. en

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 82
Punctul 9a (nou)

9a. solicită Comisiei să propună o directivă privind protecţia artiştilor, care riscă să îşi 
vadă interpretările intrând sub incidenţa domeniului public în timpul vieţii şi să ia 
în considerare dezavantajul, din punctul de vedere al competiţiei, în ceea ce priveşte 
drepturile, care sunt mai puţin generoase în Europa decât în Statele Unite;

Or. fr
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Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 83
Punctul 9a (nou)

9a. invită Comisia să ia măsuri în vederea prevenirii, educării şi sensibilizării 
consumatorilor, în special a tinerilor din şcoli, cu privire la valoarea proprietăţii 
intelectuale şi a creativităţii în general, şi să încurajeze consumatorii să respecte 
proprietatea intelectuală;

Or. en

Amendament depus de Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 84
Punctul 9a (nou)

9a. solicită în mod special Comisiei să sprijine eforturile depuse în vederea stabilirii de 
noi modele de întreprinderi în era digitală, care să permită consumatorului să 
beneficieze de avantajele noilor tehnologii, păstrându-se în acelaşi timp dreptul 
legitim la remunerarea creaţiei artistice şi culturale;

Or. es

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 85
Punctul 9a (nou)

9a. invită Comisia să constate faptul că, odată cu apariţia internetului, modalităţile 
clasice de utilizare a produselor şi serviciilor culturale au fost bulversate şi că este 
esenţial să se asigure un acces fără obstacole la conţinuturile culturale online, 
precum şi diversitatea de expresii culturale, dincolo de simpla logică industrială şi 
comercială, prin garantarea unei remuneraţii corecte, distribuită în mod echitabil 
între toate categoriile care au dreptul la aceasta;

Or. fr
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Amendament depus de Helga Trüpel

Amendamentul 86
Punctul 9a (nou)

9a. consideră că o reformă a drepturilor de proprietate intelectuală este crucială pentru 
promovarea creativităţii şi încurajarea dezvoltării operelor culturale; recomandă 
Convenţia de la Paris drept sursă de inspiraţie în vederea stabilirii unui echilibru 
corect între interesele creatorilor şi cele ale consumatorilor;

Or. en

Amendament depus de Marie-Hélène Descamps

Amendamentul 87
Punctul 9a (nou)

9a. solicită Comisiei şi statelor membre să pună la dispoziţie mijloacele necesare pentru 
a permite asigurarea respectului şi protecţiei proprietăţii intelectuale;

Or. fr

Amendament depus de Marie-Hélène Descamps

Amendamentul 88
Punctul 9b (nou)

9b. îndeamnă Comisia ca, în cadrul luptei împotriva pirateriei, să responsabilizeze toţi 
actorii implicaţi, inclusiv consumatorii, şi să elaboreze campanii de sensibilizare şi 
de educare;

Or. fr

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 89
Punctul 9b (nou)

9b. consideră, prin urmare, că ar fi fost necesar, din partea Comisiei, să planifice o 
consultare deschisă care să reunească industria culturală, furnizorii de acces la 
internet, consumatorii, pe cei care concep siturile P2P, toate categoriile îndrituite şi 



PE 398.378v01-00 30/40 AM\696239RO.doc

RO

toate celelalte părţi interesate, în vederea unei analize mai deschise a noilor 
modalităţi de consum şi a noilor comportamente pe care acestea le determină, 
pentru a fi elaborate modele perene şi legale de distribuire şi utilizare a noilor 
produse şi servicii online;

Or. fr

Amendament depus de Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 90
Punctul 10

10. (text eliminat) solicită Consiliului, Comisiei şi statelor membre să încurajeze forme 
de finanţare pentru sectorul public şi public-privat şi să supună analizei instaurarea 
unui cadru fiscal şi de reglementare favorabil industriilor culturale;

Or. es

Amendament depus de Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 91
Punctul 10

10. consideră că finan�area adecvată a industriilor culturale �i creative este esen�ială, 
�i solicită Consiliului, Comisiei �i statelor membre să ia măsurile necesare, 
recomandând forme mixte (publice şi private) de finan�are şi garantarea financiară
�i instituind un cadru fiscal �i de reglementare favorabil industriilor culturale;

Or. es

Amendament depus de Ruth Hieronymi

Amendamentul 92
Punctul 10

10. consideră că finan�area adecvată a industriilor culturale �i creative, precum şi a 
comunităţilor creatorilor este esen�ială, �i solicită Consiliului, Comisiei �i statelor 
membre să ia măsurile necesare, recomandând forme de finan�are pentru sectorul 
public �i public-privat �i instituind un cadru fiscal �i de reglementare favorabil 
industriilor culturale şi comunităţilor creatorilor;
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Or. en

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 93
Punctul 10

10. consideră că finan�area adecvată a industriilor culturale �i creative este esen�ială, 
�i solicită Consiliului, Comisiei �i statelor membre să ia măsurile necesare, 
recomandând forme de finan�are pentru sectorul public �i public-privat �i 
promovând un cadru fiscal �i de reglementare favorabil industriilor culturale, în 
special aplicarea creditelor fiscale şi impozitelor fără TVA tuturor produselor 
culturale, inclusiv operele online;

Or. fr

Amendament depus de Christopher Heaton-Harris

Amendamentul 94
Punctul 10

10. consideră că finan�area adecvată a industriilor culturale �i creative este esen�ială, 
�i solicită Consiliului, Comisiei �i statelor membre să ia măsurile necesare, 
recomandând forme de finan�are pentru sectorul public �i public-privat �i instituind 
un cadru fiscal �i de reglementare favorabil industriilor culturale, în special prin 
prevederea unor deduceri fiscale pentru investiţiile acestora; invită, în plus, Comisia 
şi statele membre să elimine sistemul de TVA actual, care permite discriminări între 
diversele produse culturale, şi să aplice tuturor produselor culturale un nivel redus 
de TVA;

Or. en

Amendament depus de Helga Trüpel

Amendamentul 95
Punctul 10a (nou)

10a. subliniază importanţa pe care o au, pentru sectorul european al creaţiei, 
infrastructurile gratuite în domeniul informaţiilor, cum ar fi WorldWideWeb, 
infrastructuri fondate pe modele de participare deschisă şi standarde deschise, şi 
solicită Comisiei să prezinte o strategie privind infrastructuri de informaţii mai 
deschise şi interoperabile;
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Or. en

Amendament depus de Claire Gibault

Amendamentul 96
Punctul 10a (nou)

10a. consideră că dezvoltarea industriilor culturale depinde într-o mare măsură de 
posibilită�ile oferite de o mobilitate transfrontalieră fără obstacole �i î�i reafirmă, 
în această privin�ă, cererile formulate în rezolu�ia susmen�ionată privind statutul 
social al arti�tilor; 

Or. fr

Amendament depus de Helga Trüpel

Amendamentul 97
Punctul 11

11. consideră că dezvoltarea industriilor culturale depinde într-o mare măsură de 
posibilită�ile oferite de o mobilitate transfrontalieră fără obstacole �i î�i reafirmă, 
în această privin�ă, cererile formulate în rezolu�ia susmen�ionată privind statutul 
social al arti�tilor;

Or. en

Amendament depus de Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 98
Punctul 11

11. consideră că este necesar ca fondurile structurale să ia în considerare dezvoltarea
industriilor culturale �i creative �i î�i reiterează solicitarea adresată Comisiei de a 
prezenta un studiu referitor la impactul finan�ărilor din fondurile structurale în 
sectorul educaţional şi cultural;

Or. es
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Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 99
Punctul 11

11. consideră că este necesar ca fondurile structurale, programele destinate IMM-urilor, 
precum şi cel de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare şi dezvoltare să acorde 
un loc special dezvoltării industriilor culturale �i creative �i î�i reiterează solicitarea 
adresată Comisiei de a prezenta un studiu referitor la impactul finan�ărilor din 
fondurile structurale în sectorul cultural, precum şi al fondurilor de cercetare şi 
dezvoltare;

Or. fr

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 100
Punctul 11

11. consideră că este necesar ca fondurile structurale să acorde o importan�ă specifică 
dezvoltării şi finanţării suficiente a industriilor culturale �i creative, inclusiv 
întreprinderile mici şi mijlocii din sector, �i î�i reiterează solicitarea adresată 
Comisiei de a prezenta un studiu referitor la impactul finan�ărilor din fondurile 
structurale în sectorul cultural;

Or. el

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 101
Punctul 11a (nou)

11a. solicită Comisiei să promoveze accesul la industriile culturale în ceea ce priveşte 
programele de asistenţă tehnică efectuate cu ţările terţe, în special cu China, India, 
dar şi America Latină;

Or. fr
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Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 102
Punctul 11b (nou)

11b. solicită Comisiei să încurajeze şi să sprijine parteneriatele între sectorul industriilor 
culturale şi sectoarele tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării, pentru a facilita 
sinergia între creativitate şi inovaţie în contextul strategiei de la Lisabona;

Or. fr

Amendament depus de Helga Trüpel

Amendamentul 103
Punctul 11a (nou)

11a. atrage atenţia Comisiei asupra faptului că în Birmania comunicarea prin internet a 
fost recent ameninţată şi invită Comisia să ia măsurile adecvate în vederea păstrării 
diversităţii canalelor media şi a dezvoltării de reţele-plasă fără fir, contribuind astfel 
la apărarea unei societăţi deschise;

Or. en

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 104
Punctul 12

12. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a elabora un program similar 
programului MEDIA, adaptat sectorului muzical şi celui publicistic, pentru a facilita 
distribuirea transnaţională a operelor şi, în prealabil, să elaboreze, în cadrul 
programului „Cultura”, un mecanism care să permită industriilor culturale non-
audiovizuale să aibă acces la finanţări comunitare pentru acţiuni de promovare a 
cărţii (standuri comune la târgurile de carte etc.), dar în egală măsură acţiuni de 
promovare a muzicii şi a formării profesionale;

Or. fr
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Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 105
Punctul 12

12. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a elabora un program similar 
programului MEDIA, adaptat sectorului muzical şi celui publicistic, precum şi un 
program similar programului ERASMUS, pentru a facilita mobilitatea artiştilor şi a 
specialiştilor culturii şi a duce la bun sfârşit procedurile în vederea punerii în 
aplicare a iniţiativei referitoare la Biblioteca digitală europeană;

Or. el

Amendament depus de Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 106
Punctul 12

12. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a elabora un program de încurajare şi 
sprijinire a sectorului muzical şi a celui publicistic în lumina experienţei dobândite 
cu programul MEDIA;

Or. es

Amendament depus de Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 107
Punctul 12

12. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a elabora un program similar 
programului MEDIA, adaptat sectorului muzical, teatral �i celui publicistic;

Or. es

Amendament depus de Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 108
Punctul 13

eliminat
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Or. es

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 109
Punctul 13

13. invită Comisia şi statele membre să mărească cuantumul ajutoarelor pentru sectorul 
traducerilor, având în vedere că bugetele alocate programelor culturale europene nu 
pot îndeplini obiectivele ambi�ioase urmărite;

Or. el

Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 110
Punctul 13

13. invită statele membre să mărească cuantumul ajutoarelor pentru sectorul traducerilor, 
având în vedere că bugetele alocate programelor culturale europene nu pot îndeplini 
obiectivele (text eliminat) urmărite;

Or. de

Amendament depus de Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 111
Punctul 14

14. consideră că este esenţial ca diferitele instrumente de sprijinire a culturii şi a 
industriilor culturale să vizeze în mare măsură îmbunătăţirea calificării, învăţării şi 
formării artiştilor şi a celorlalţi profesionişti din sectorul cultural;

Or. es
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Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 112
Punctul 14

14. consideră că este necesar să se încurajeze sectorul industriilor culturale şi creative prin 
îmbunătăţirea sistemelor de calificare, învăţare şi formare, în special prin încercarea 
de a-i forma pe cei care studiază disciplinele culturale şi artistice în aşa fel încât să 
fie pregătiţi pentru viaţa profesională, precum şi prin stimularea unei mai bune 
sinergii între întreprinderile din sector şi şcoli şi prin încurajarea colaborării dintre 
şcolile şi instituţiile statelor membre care sunt deja active în acest domeniu;

Or. fr

Amendament depus de Katerina Batzeli

Amendamentul 113
Punctul 14

14. consideră că este necesar să se încurajeze sectorul industriilor culturale şi creative prin 
introducerea învăţământului artistic şi cultural la toate nivelurile de învăţământ şi 
prin îmbunătăţirea sistemelor de calificare, învăţare şi formare;

Or. el

Amendament depus de Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 114
Punctul 14

14. consideră că este necesar să se încurajeze sectorul industriilor culturale şi creative prin 
îmbunătăţirea sistemelor de calificare, învăţare şi formare a artiştilor şi creatorilor şi 
să se facă progrese pe calea recunoaşterii reciproce a calificărilor şi a respectării 
obiectivelor de la Bologna, astfel încât să ia naştere un autentic spaţiu european al 
educaţiei;

Or. es
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Amendament depus de Christa Prets

Amendamentul 115
Punctul 14

14. consideră că este necesar să se încurajeze sectorul industriilor culturale şi creative prin 
îmbunătăţirea sistemelor de calificare, învăţare şi formare, precum şi prin 
recunoaşterea socială a diplomelor de studii în sectorul artistic;

Or. de

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 116
Punctul 14a (nou)

14a. subliniază natura specifică a anumitor ocupaţii şi cunoştinţe din sectoarele cultural, 
creativ şi artizanal, în care trebuie asigurată continuitatea prin mecanisme de 
transfer de cunoaştere adecvate;

Or. fr

Amendament depus de Erna Hennicot-Schoepges

Amendamentul 117
Punctul 14b (nou)

14b. invită Comisia şi statele membre să ia măsurile adecvate pentru punerea în valoare 
a cunoştinţelor tradiţionale, în vederea încurajării mobilităţii şi a facilitării 
accesului la locurile de muncă din UE al profesioniştilor sectoarelor vizate;

Or. fr

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 118
Punctul 15

15. invită statele membre �i autorită�ile lor locale să asigure o mai bună comunicare 
între industriile de creaţie şi organismele financiare prin dezvoltarea serviciilor de 
consultan�ă în materie de gestiunea întreprinderii, consiliere financiară, informare �i 
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formare pentru întreprinderile mici, antreprenorii �i me�te�ugarii din sectorul 
cultural �i creativ;

Or. en

Amendament depus de Guy Bono

Amendamentul 119
Punctul 15a (nou)

15a. îndeamnă Comisia să reexamineze politicile din domeniul concurenţei şi să 
elaboreze noi linii directoare, care să ţină cont de specificul sectorului creativ şi 
cultural şi, în special, de rolul cheie pe care îl au actorii neconsacraţi şi de 
necesitatea asigurării unor condiţii egale de concurenţă, pentru a oferi acces la 
piaţă tuturor actorilor, indiferent de gradul lor de celebritate, şi a facilita un acces 
corect şi echitabil la producerea, difuzarea, distribuirea şi consumul de expresii 
culturale;

Or. en

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 120
Punctul 16

eliminat

Or. de

Amendament depus de Claire Gibault et Ignasi Guardans Cambó

Amendamentul 121
Punctul 16

eliminat

Or. es
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Amendament depus de Maria Badia i Cutchet

Amendamentul 122
Punctul 16

eliminat

Or. es

Amendament depus de Guy Bono, Christa Prets

Amendamentul 123
Punctul 16

16. sugerează Consiliului şi Comisiei utilizarea cât mai eficientă a finanţărilor oferite de 
Banca Europeană de Investiţii şi de Fondul European de Investiţii şi să analizeze 
posibilitatea creării unei bănci a industriilor creative, specializată în investiţiile în 
întreprinderile culturale şi creative;

Or. fr

Amendament depus de Ruth Hieronymi

Amendamentul 124
Punctul 16a (nou)

16a reaminteşte Comisiei şi statelor membre poziţia adoptată de acestea până în prezent, 
în cadrul negocierilor comerciale internaţionale, cu privire la serviciile audiovizuale 
şi le invită, în cadrul negocierilor OMC şi GATS, să nu facă nicio propunere şi să 
nu prezinte nicio solicitare de liberalizare a serviciilor audiovizuale şi să le excludă 
din aplicarea clauzei naţiunii celei mai favorizate;

Or. de
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