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Изменение 1
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася 
до възнагражденията, 
съответствието между заеманата 
длъжност и равнището на 
квалификация, както и в областта на
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да адаптират 
системите си за социална сигурност 
към потребностите на участниците 
от културния и творческия сектор;

заличава се

Or. fr

Изменение 2
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 1 – алинея 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

творческите индустрии 
представляват важна част от 
европейската икономика и ще 
допринасят в значителна степен за 
осъществяване на установените от 
Европейския съюз цели за подпомагане 
на заетостта в рамките на 
стратегията 2020, и по-специално 
посредством инициативите за 
новите работни места, 
индустриалната политика в ерата на 
глобализацията;
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Or. fr

Изменение 3
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1 – алинея 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

счита, че в културните и 
творческите индустрии работят 
вече 5 милиона души в Европейския 
съюз и че те представляват сектор с 
голям потенциал за растежа и 
заетостта в Европа;

Or. fr

Изменение 4
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1 – алинея 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

подчертава, че културните и 
творческите индустрии 
представляват инструменти от 
първостепенно значение за 
осъществяването на целите на 
стратегията 2020;

Or. fr

Изменение 5
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 1. подчертава необходимостта от 
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намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да адаптират
системите си за социална сигурност към 
потребностите на участниците от 
културния и творческия сектор;

намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
Комисията да предприеме 
инициативи за адаптиране на
системите на държавите-членки за 
социална сигурност към потребностите 
на участниците от културния и 
творческия сектор, като гарантира 
критерии, отговарящи на 
изискванията за географска 
мобилност и като отчита честите 
прекъсвания на трудовата заетост, 
характерни за трудовите отношения 
в този сектор;

Or. it

Изменение 6
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да адаптират
системите си за социална сигурност 
към потребностите на участниците 
от културния и творческия сектор;

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
Комисията и държавите-членки да 
засилят сътрудничеството между 
участниците в културния, 
образователния и предприемаческия 
сектор, за да се улесни интегрирането 
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на младите хора в 
необлагодетелствено положение на 
пазара на труда;

Or. en

Изменение 7
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да адаптират
системите си за социална сигурност към
потребностите на участниците от 
културния и творческия сектор;

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, от осигуряване на 
съответствие между заеманата 
длъжност и равнището на 
квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да осигурят на
системите си за социална сигурност 
необходимата гъвкавост, за да 
отговарят на потребностите на 
участниците от културния и творческия 
сектор, така че спецификите на 
системата за социална сигурност да 
не представляват пречка за 
креативността на сектора;

Or. nl

Изменение 8
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
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които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да адаптират 
системите си за социална сигурност
към потребностите на участниците от 
културния и творческия сектор;

които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, достъпа до пазара 
на труда, съответствието между 
заеманата длъжност и равнището на 
квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност, обезщетенията 
за безработица и отпуските по 
майчинство; призовава държавите-
членки да адаптират системите си за 
социална защита към потребностите на 
участниците от културния и творческия 
сектор;

Or. fr

Изменение 9
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да адаптират
системите си за социална сигурност към
потребностите на участниците от 
културния и творческия сектор;

1. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с дискриминацията в тези 
сектори, по-специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и равнището 
на квалификация, както и в областта на 
социалната сигурност; призовава 
държавите-членки да разгледат 
въпроса какви промени може да е 
необходимо да внесат в системите си 
за социална сигурност, за да отговорят 
на специфичните потребности на 
участниците от културния и творческия 
сектор;

Or. en
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Изменение 10
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1 – алинея 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

счита, че потенциалът за създаване 
на работни места в културните и 
творческите индустрии не се отчита 
в достатъчна степен в Европейския 
съюз;

Or. fr

Изменение 11
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1 – алинея 2 (нова) 

Проектостановище Изменение

подчертава необходимостта от 
насърчаване на създаването на 
достойни и качествени работни 
места в културния и творческия 
сектор;

Or. fr

Изменение 12
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. като има предвид, че достъпът до 
познанията и до творческото 
съдържание е решаващ елемент от 
основните права като зачитане на 
културното многообразие, по-
специално за най-уязвимите лица; 
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Or. fr

Изменение 13
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. като има предвид, че липсата на 
хармонизация на изключенията по 
отношение на авторското право 
възпрепятства движението в цяла 
Европа на продуктите и услугите, 
възникнали благодарение на знанията 
и създаването на нови работни места 
в иновативните сектори в 
технологична среда, която 
непрекъснато се развива;

Or. fr

Изменение 14
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Paragraphe 1 quarter (nouveau)

Проектостановище Изменение

1в. като има предвид, че 
креативността зависи от достъпа до 
вече съществуващите познания, 
произведения и творчески 
съдържания;

Or. fr
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Изменение 15
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1 г (нов)

Проектостановище Изменение

1г като има предвид, че културните и 
творческите индустрии 
представляват потенциал за 
създаване на качествени работни 
места, които не могат да бъдат 
делокализирани, и че тези индустрии 
имат важна роля в развитието на 
общество, основано на знанията и 
иновациите;

Or. fr

Изменение 16
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1 д (нов)

Проектостановище Изменение

1д като има предвид, че голямото 
многообразие на статуса на 
участниците в културния и 
творческия сектор – любители, 
доброволни участници, работещи в 
областта на спектакъла в условия на 
краткосрочна временна заетост, 
индивидуални предприемачи и т.н., и 
на техните начини на работа 
отразява европейско богатство, 
което трябва да бъде опазено, като 
същевременно се осигурява 
недискриминация на участниците и 
достъпът им до правото на труд и до 
социалните права, за да се гарантира 
справедливо и регулярно 
възнаграждение и да се намали по-
този начин несигурността;  
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Or. fr

Изменение 17
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че културните и 
творческите индустрии 
представляват  потенциал за 
работни места, които не могат да 
бъдат делокализирани, поради 
мултиплициращия ефект на 
иновациите в тази област;

Or. fr

Изменение 18
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. счита, че е целесъобразно да се 
създаде благоприятна за развитието 
на тези индустрии среда, за да може 
да се разгърне техният потенциал за 
работни места, и счита, че този 
въпрос е свързан с провежданите 
понастоящем действия на 
Европейската комисия в рамките на 
водещата инициатива на стратегия 
„ЕС 2020” – „индустриална политика 
в ерата на глобализацията”;

Or. fr
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Изменение 19
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. подчертава необходимостта от 
намаляване на неравенствата, пред 
които са изправени участниците от 
културния и творческия сектор, и от 
борба с нарастването на броя на 
нетипичните договори в този сектор, 
дискриминацията в тези сектори, по-
специално що се отнася до 
възнагражденията, съответствието 
между заеманата длъжност и 
равнището на квалификация, както и 
в областта на социалната сигурност; 
призовава държавите-членки да 
адаптират системите си за социална 
сигурност към потребностите на 
участниците от културния и 
творческия сектор;

Or. fr

Изменение 20
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. счита, че е от основно значение да 
се обърне дължимо внимание на 
специфичните условия на заетост на 
работещите в секторите на 
знанията, творчеството и 
културата, чието значение за 
иновациите на европейската 
икономика правилно се подчертава, но 
без да се отчитат в достатъчна 
степен спецификите и 
характеристиките, произтичащи от 
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мобилността и прекъсването на 
работната заетост при тези 
професии; поради това приканва 
Комисията да задълбочи още тези 
аспекти и да представи съответните 
предложения;

Or. it

Изменение 21
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че културата е 
основно благо, което е от общ 
интерес и е необходимо за растежа в 
Европа, във всичките ѝ измерения, и 
за преодоляването на национализма и 
други пречки; изразява убеденост, че 
Съюзът трябва да подкрепя 
културните и творческите 
индустрии с програми и гаранционни 
фондове, предназначени за тези 
индустрии;

Or. it

Изменение 22
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. отчита, че културните и 
творческите индустрии 
представляват стратегически 
интерес, най-малкото за 
стратегията „Европа 2020”, тъй 
като те популяризират културните 
идентичности и показват висок 
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иновационен потенциал в полза на 
целия производствен сектор, по-
специално ако е с нестопанска цел, 
най-вече що се отнася до заетостта, 
качествената квалификация, 
международната 
конкурентоспособност, 
подчертаването на значението на 
териториите и природните или 
културните наследства, 
техническите иновации;

Or. it

Изменение 23
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че културните и 
творческите индустрии 
функционират в контекст на 
непрекъснато движение напред, 
характеризиращ се с бързината на 
развитието и разпространението в 
световен мащаб на цифровите 
технологии в областта на 
информацията и комуникацията;

Or. it

Изменение 24
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че достъпът до 
финансиране е важна пречка за 
растежа на много предприятия в 
сектора; отбелязва, че 
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предприемачите в културния и 
творческия сектор често ръководят 
малки или средни предприятия;

Or. it

Изменение 25
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 в (нов) 

Проектостановище Изменение

1в. отбелязва, че културните и 
творческите индустрии често 
допринасят за стимулиране на 
западащите местни икономики, като 
насърчават възникването на нови 
икономически дейности и създават 
нови работни места, които 
подпомагат развитието на цели 
европейски региони;

Or. it

Изменение 26
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 1 г (нов) 

Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че културните и 
творческите индустрии имат голямо 
значение за растежа, заетостта и 
конкурентоспособността, и че могат 
освен това да допринасят за 
популяризирането на културната 
идентичност и културното 
многообразие на местно или 
регионално равнище;

Or. it
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Изменение 27
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да зачита и 
признава действията на културните 
служби и организациите с нестопанска 
цел, които участват в развитието на 
солидарна икономика, основаваща се на 
творчеството;

2. призовава Комисията да зачита и 
признава действията на културните 
служби и организациите с нестопанска 
цел, които участват в развитието на 
солидарна икономика, основаваща се на 
творчеството; призовава Комисията и 
държавите-членки да насърчават и 
продължават добрите практики за 
улесняване на достъпа на младите и 
на най-уязвимите до културата и 
творческите съдържания, например 
намаление на тарифите, т.нар. 
„чекове за културни събития” или 
безплатни културни дейности;

Or. fr

Изменение 28
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да зачита и
признава действията на културните 
служби и организациите с 
нестопанска цел, които участват в 
развитието на солидарна икономика, 
основаваща се на творчеството;

2. призовава Комисията да насърчава 
сътрудничеството между 
университетите, предприятията и 
художествената дейност, 
позволяваща достъп до културните 
служби, които участват в развитието на 
икономика, основаваща се на 
творчеството, в рамките на 
Европейския съюз; подчертава 
значението на прилагането на 
политики, допринасящи за 
запазването и създаването на 
работни места с оглед развитието на 
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сектора на основаващата се на 
творчество икономика в Европейския 
съюз;

Or. fr

Изменение 29
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. призовава Комисията да зачита и 
признава действията на културните 
служби и организациите с нестопанска 
цел, които участват в развитието на 
солидарна икономика, основаваща се на 
творчеството;

2. призовава Комисията да зачита и 
признава действията на културните 
служби, организациите с нестопанска 
цел и частните инициативи, които 
участват в развитието на икономика, 
основаваща се на творчеството;

Or. nl

Изменение 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. счита за необходимо да се добави в 
списъка на секторите на културните 
и творческите индустрии, изготвен 
от зелената книга, и  модата и 
културният и устойчив туризъм, тъй 
като тези два сектора се отличават 
със силен творчески елемент и 
предприемачески дух, важен по 
отношение на икономиката и 
международната 
конкурентоспособност на Европа;

Or. it
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Изменение 31
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. счита, че е абсолютно 
наложително да се подобрят 
професионалните познания, 
възможности и перспективи на 
работещите в областта на 
културата и творчеството, и 
насърчава държавите-членки да 
поощряват програми за учене през 
целия живот, имащи същата 
насоченост;

Or. el

Изменение 32
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. подчертава въздействието на 
творческия сектор върху заетостта в 
Съюза и нестандартния характер на 
работните отношения в този сектор 
в сравнение с работата на постоянен 
трудов договор;

Or. fi

Изменение 33
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че значителна част от 
работата в творческия сектор се 
извършва извън рамките на 
работните отношения, или като 
самостоятелно заето лице, или като 
дребен предприемач, което се 
отразява в значителна степен върху 
социалната сигурност и защитата на 
работещите в сектора;

Or. fi

Изменение 34
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или са в 
процес на обучение, както и 
развиването на резиденции за творчески 
престои и художествени работилници за 
хора на изкуството, и призовава 
държавите-членки да премахнат 
пречките пред свободното движение, 
по-специално в рамките на обмена 
между хора на изкуството от ЕС и 
между държавите от ЕС и трети 
държави, при спазване както на 
законодателството относно достъпа 
до територията, така и  на уредбата 
относно трафика на хора; призовава 
Комисията да засили борбата срещу 
пречките за свободно движение и да 
премахне всички препятствия, които 
не позволяват на младите да се 
ориентират към творческия сектор;
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Or. fr

Изменение 35
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

3. насърчава инициативите на 
Европейския съюз и на държавите-
членки в областта на мобилността, по-
специално мобилността на студентите, 
чираците, стажантите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава Европейския съюз и 
държавите-членки да премахнат 
пречките по отношение на свободното 
движение на лица и на получаването 
на визи, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави;

Or. fr

Изменение 36
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не,
както и развиването на резиденции за 

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, както и развиването на 
резиденции за творчески престои и 
художествени работилници за хора на 
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творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

изкуството, и призовава държавите-
членки да премахнат пречките пред 
свободното движение, по-специално в 
рамките на обмена между хора на 
изкуството от ЕС и между държавите от 
ЕС и трети държави; призовава 
Комисията да гарантира зачитането на 
правото на свободно движение;

Or. nl

Изменение 37
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

3. призовава Комисията да подкрепя 
мобилността в областта на 
обучението по отношение на 
работещите в културните и 
творческите индустрии, и по-
специално младите предприемачи;
насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

Or. en



PE452.703v01-00 22/44 AM\838783BG.doc

BG

Изменение 38
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
които инициативи имат за цел 
насърчаването на обмена на идеи и 
добри практики и подобряването на 
езиковите познания, както и 
развиването на резиденции за творчески 
престои и художествени работилници за 
хора на изкуството, и призовава 
държавите-членки да премахнат 
пречките пред свободното движение, 
по-специално в рамките на обмена 
между хора на изкуството от ЕС и 
между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

Or. el

Изменение 39
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за 
творчески престои и художествени 
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работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС, 
както и да проучат 
осъществимостта на програми за 
обмен на хора в сектора между 
държавите от ЕС и трети държави; 
призовава Комисията да гарантира 
зачитането на правото на свободно 
движение в рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 40
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, независимо дали са със 
завършено висше образование или не, 
както и развиването на резиденции за
творчески престои и художествени 
работилници за хора на изкуството, и 
призовава държавите-членки да 
премахнат пречките пред свободното 
движение, по-специално в рамките на 
обмена между хора на изкуството от ЕС 
и между държавите от ЕС и трети 
държави; призовава Комисията да 
гарантира зачитането на правото на 
свободно движение;

3. насърчава инициативите в областта на 
мобилността, по-специално 
мобилността на студентите и младите 
творци, доколкото разполагат със 
свидетелства за квалификация н тази 
област, както и развиването на 
резиденции за творчески престои и 
художествени работилници за хора на 
изкуството, и препоръчва на държавите-
членки да премахнат пречките пред 
свободното движение, по-специално в 
рамките на обмена между хора на 
изкуството от ЕС и между държавите от 
ЕС и трети държави; призовава 
Комисията да гарантира зачитането на 
правото на свободно движение;

Or. de
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Изменение 41
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. приканва Комисията и 
държавите-членки да предоставят на 
хората на изкуството, на авторите и 
на творците специален 
професионален статут, чиито 
условия са определени с адекватни 
нормативни инструменти в 
областта на социалната закрила, 
подпомагането на намирането на 
работа, достъпа до официални или 
неофициални обучения; счита, че тъй 
като хората на изкуството, 
авторите и творците са в основата 
на културните и творческите 
индустрии, те трябва да бъдат 
подпомогнати да покажат изцяло 
своя потенциал;

Or. it

Изменение 42
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. призовава за наваксване, със 
съответните инструменти, на 
сериозното закъснение, което все още 
характеризира професионалното 
положение и възнагражденията на 
жените в културните и творческите 
индустрии;

Or. it
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Изменение 43
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. насърчава държавите-членки да 
гарантират равното отношение във 
връзка с достъпа до културата на 
всички млади хора при 
предоставянето на придобивки като 
намалени тарифи, безплатни 
посещения в определени дни и т.н., без 
значение какъв е техният статус 
(студенти, чираци, стажанти, 
безработни и т.н.);

Or. fr

Изменение 44
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. подчертава предимствата на 
обучение, съвместяващо от една 
страна теоретичното познание на 
историята на цивилизацията и 
техниката, а от друга страна –
приложното художествено 
творчество и управлението на 
културните обекти в предприятия, 
ателиета и др., така че да се увеличи 
квалификацията едновременно в 
теоретичен и практичен план; 

Or. el
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Изменение 45
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и 
обучението, за да се улесни 
прилагането на творчески техники и 
инструменти в учебния сектор;

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания и
партньорски програми между
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и 
обучението, за да се дадат на 
гражданите креативни и 
междукултурни компетентности; 
подчертава, че обучението и 
междукултурните компетентности 
помагат на гражданите да разберат 
другите култури (като ромската 
култура например) и допринасят по 
този начин за социалната 
интеграция;

Or. en

Изменение 46
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и 
обучението, за да се улесни прилагането 
на творчески техники и инструменти в 
учебния сектор;

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и 
обучението, за да се улесни прилагането 
на творчески техники и инструменти в 
учебния сектор, както и да насърчава 
иновациите в културните и 
творческите индустрии чрез научни 
изследвания и образование;

Or. nl
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Изменение 47
Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и 
обучението, за да се улесни прилагането 
на творчески техники и инструменти в 
учебния сектор;

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания и 
партньорствата между културните и 
творческите индустрии и на сектора на 
образованието и обучението, за да се 
разработят нови учебни концепции и 
за да се улесни прилагането на нови 
творчески техники и нови инструменти 
в учебния сектор;

Or. fr

Изменение 48
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и 
обучението, за да се улесни прилагането 
на творчески техники и инструменти в 
учебния сектор;

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания и 
партньорствата между културните и 
творческите индустрии и на сектора на 
образованието и обучението, за да се 
улесни прилагането на творчески 
техники и инструменти в учебния 
сектор;

Or. fr

Изменение 49
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и 
обучението, за да се улесни прилагането 
на творчески техники и инструменти в 
учебния сектор;

4. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите индустрии и 
на сектора на образованието и
обучението, както и на продължаващо 
професионално обучение, за да се 
улесни прилагането на творчески 
техники и инструменти в учебния 
сектор;

Or. de

Изменение 50
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта от 
обмен на информация и добри 
практики, да се увеличи предлагането 
на обучения, по-специално в областта 
на цифровите технологии и 
управлението на предприятия, да се 
развият нови компетентности и да 
се облагодетелства обучението през 
целия живот като например се 
улесни достъпът до съществуващите 
европейски програми и фондове, което 
ще позволи да се подобри достъпът до 
достойни работни места и да се 
увеличат и признаят 
компетентностите на творците и 
работещите в културните и 
творческите индустрии, които са 
силно засегнати от икономическите 
и технологични промени;

Or. fr
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Изменение 51
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. припомня, че творческите 
професии съставляват един от 
стълбовете на нашето културно 
наследство и на нашата икономика и 
че следователно трябва да се осигури 
тяхната непреходност чрез 
съответните механизми за предаване 
на познанията и компетентностите, 
както се подчертава в резолюцията 
на Европейския парламент от 10 
април 2008 г. относно индустриите, 
свързани с културата в Европа;

Or. fr

Изменение 52
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. изисква от Комисията да насърчи 
използването, разпространението и 
разработването на безплатен 
софтуер и отворени стандарти, 
които съставляват потенциал за 
новаторство, креативност и 
разпространение на знания и за 
създаване на работни места;

Or. fr
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Изменение 53
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. подчертава колко са важни за 
културните и творческите 
индустрии конкретните политики в 
областта на обучението, вземащи 
предвид както формалните аспекти, 
така и неформалните аспекти на 
обучението, които се развиват като 
обучение през целия живот и се 
конкретизират също чрез 
подпомагане на образователните 
институции в този сектор;

Or. it

Изменение 54
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. приканва Комисията да се обърне 
към държавите-членки, за да се 
допълни рамката на взаимно 
признаване на дипломите за 
професионална квалификация и на 
образователните курсове, по-
специално във връзка с новите 
компетентности, които се изискват 
от културните и творческите 
индустрии;

Or. it
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Изменение 55
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. обявява се за по-силно подпомагане 
на насърчаването на мобилността на 
хората на изкуството и на 
културните дейци – фактор, който 
допринася за предоставянето на нови 
възможности за реализация и за 
намиране на работа;

Or. it

Изменение 56
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор;

5. призовава Комисията да насърчава 
съвместните научни изследвания на 
културните и творческите 
индустрии и на сектора на 
образованието и обучението, за да се 
улесни прилагането на творчески 
техники и инструменти в учебния 
сектор; да насърчава обучението през 
целия живот, по-специално чрез 
Европейския социален фонд, като се 
имат предвид множеството 
технологични промени в този сектор;

Or. fr

Изменение 57
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор;

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми 
(например инструмента за 
микрофинансиране) в помощ на 
развитието на малки предприятия и 
микропредприятия в културния и 
творческия сектор, така че да се 
оптимизира подпомагането на 
предприятията като се улесни 
достъпът до информация за 
възможностите за финансиране и 
като се предоставят консултантски 
услуги, насърчавайки по този начин 
нови модели за предприятията и 
консолидирайки творческите 
обединения и центровете за 
икономически проучвания;

Or. en

Изменение 58
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор;

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор, както и 
опростяването на процедурата за 
кандидатстване в тази връзка;

Or. de

Изменение 59
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор;

5. изразява задоволство във връзка с 
продължаването на мобилизирането 
на европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор;

Or. en

Изменение 60
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор;

5. насърчава отговорното 
мобилизиране на европейски фондове и 
програми в помощ на развитието на 
културния и творческия сектор;

Or. de

Изменение 61
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. насърчава мобилизирането на 
европейски фондове и програми в 
помощ на развитието на културния и 
творческия сектор;

5. насърчава мобилизирането на 
съществуващите европейски фондове 
и програми в помощ на развитието на 
културния и творческия сектор;

Or. nl
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Изменение 62
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията да подкани 
държавите-членки да подпомагат 
художественото образование и 
креативността; изисква също така 
от Комисията да включи 
съществуващите програми, по-
специално „Еразъм”, „Коменски” и 
„MEDIA”, като предвиди бюджетни 
редове, предназначени за хората на 
изкуството, студентите и 
преподавателите в художествени 
училища и младите творци, като 
това става под формата на обмен, 
наставничество, мобилност или 
творчески престои;

Or. it

Изменение 63
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) изисква от държавите-членки да 
насърчават предлагането на 
образователни програми в областта 
на управлението, стопанското 
управление и предприемачеството, 
които са специално предназначени за 
работещите в културните и 
творческите индустрии, така че да 
им бъдат предоставени 
необходимите в състоянието на 
постоянни социалноикономически 
промени възможности за 
комуникация и за предприемачество;
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Or. en

Изменение 64
Licia Ronzulli

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. изисква от държавите-членки да 
предоставят справедливо 
подпомагане на малките или 
средните предприятия, които 
упражняват дейност в културния и 
творческия сектор в Европа;

Or. it

Изменение 65
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. приканва Комисията да подпомага 
инвестициите в европейските 
програми, предназначени за 
културните и творческите 
индустрии, включително тези, които 
нямат търговска цел, като им 
предоставя бюджетни кредити и 
като определя специфични програми, 
аналогични на програмата „MEDIA”;
изисква от Комисията да предвиди 
също специфични условия за достъп 
до съществуващите ресурси, и по-
специално до Европейския социален 
фонд;

Or. it
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Изменение 66
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство 
за индивидуална и колективна 
еманципация.

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудова
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор.

Or. pl

Изменение 67
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.

6. подчертава, че едно адекватно
равнище на социална закрила трябва да 
представлява гаранция за постоянни 
доходи в ситуации на прекъсвана 
трудова заетост, присъща за културния 
и творческия сектор, и да бъде средство 
за индивидуална и колективна 
еманципация.

Or. it
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Изменение 68
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата 
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудова
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация; счита освен това, че 
минималното възнаграждение може 
да бъде подходящ инструмент за 
гарантиране на такова равнище на 
социална закрила и че такова 
възнаграждение може също така да 
се основава на развитието на 
учебната пътека.

Or. it

Изменение 69
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.

6. подчертава, че следва да бъдат 
проучени специални превантивни и 
активни мерки в областта на 
политиката за заетостта (например 
ателиета и защитени работни 
места), така че да се предостави 
гаранция за постоянни достойни 
доходи в ситуации на прекъсвана 
трудова заетост, присъща за културния 
и творческия сектор, и да бъде средство 
за индивидуална и колективна 
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еманципация.

Or. en

Изменение 70
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила и 
достатъчен минимален доход, по-
специално в областта на 
осигуряването за безработица и 
здравните застраховки трябва да 
представлява гаранция за постоянни 
доходи в ситуации на прекъсвана 
трудова заетост, присъща за културния 
и творческия сектор, и да бъде средство 
за индивидуална и колективна 
еманципация. 

Or. de

Изменение 71
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата 
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.

6. подчертава, че едно по-високо 
равнище на социална закрила, по-
специално на обезщетенията за 
безработица и за отпуските по 
майчинство, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудова
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.



AM\838783BG.doc 39/44 PE452.703v01-00

BG

Or. fr

Изменение 72
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата 
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.

6. насърчава държавите-членки да 
осигурят съответното равнище на 
социална закрила, по-специално на 
осигуряването за безработица, трябва да 
представлява гаранция за постоянни 
доходи в ситуации на прекъсвана
трудова заетост, присъща за културния 
и творческия сектор, и да бъде средство 
за индивидуална и колективна 
еманципация.

Or. fr

Изменение 73
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че едно по-високо
равнище на социална закрила, по-
специално на осигуряването за 
безработица, трябва да представлява 
гаранция за постоянни доходи в 
ситуации на прекъсвана трудовата 
заетост, присъща за културния и 
творческия сектор, и да бъде средство за 
индивидуална и колективна 
еманципация.

6. подчертава, че едно равнище на 
социална закрила, съответстващо на 
равнището на социална закрила на 
другите работници, трябва да
представлява гаранция за постоянни 
доходи в ситуации на прекъсвана 
трудова заетост, присъща за културния 
и творческия сектор, и да бъде средство 
за индивидуална и колективна 
еманципация.

Or. nl
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Изменение 74
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

изисква от Комисията в по-голяма 
степен да благоприятства малките и 
средните предприятия и да улеснява 
тяхното създаване, като се има 
предвид, че те съставляват по-
голямата част от предприятията в 
културните и творческите 
индустрии, както и да улеснява 
достъпът на тези предприятия до 
микрокредити.

Or. de

Изменение 75
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. приканва Комисията да 
популяризира програмата на МОТ за 
достойни условия на труд и да 
гарантира достойни условия на труд, 
така че да се намалят социалното 
неравенство, да се води борба с 
дискриминациите и да се подобрят 
здравето и сигурността на 
работното място в сектора на 
културните и творческите 
индустрии;

Or. fr
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Изменение 76
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава, че културните и 
творческите индустрии често 
допринасят за стимулирането на 
преобразуването на западащите 
местни икономики, за 
благоприятстването на появата на 
нови икономически дейности, за 
създаването на нови и устойчиви 
работни места и за увеличаване на 
привлекателността на европейските 
градове и региони с цел постигане на 
социално и териториално 
сближаване; 

Or. fr

Изменение 77
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. изисква от Комисията да 
насърчава държавите-членки да 
прилагат мерки за подпомагане, 
каквито са гаранционните фондове 
или данъчните стимули, в полза на 
културните и творческите 
предприятия, по-специално по 
отношение на производствените 
дейности, разпространението и 
ползването на европейски 
произведения в копродукция;

Or. it
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Изменение 78
Liisa Jaakonsaari

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. приканва Комисията, с оглед на 
това да се запази непреходността на 
работните места в креативния 
сектор, да бди за осигуряването на 
достатъчна защита на 
произведенията срещу пиратството; 
счита, с оглед вече загубените 
работни места в този сектор и 
бъдещите заплахи, че следва да се 
предостави достатъчна защита в 
областта на моралното право, която 
да гарантира непреходността на 
работните места в този сектор в 
Европа;

Or. fi

Изменение 79
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че културните и 
творческите индустрии съставляват 
сами по себе си отделен икономически 
сектор, който е слабо или дори 
понякога напълно неподатлив на 
делокализиране и в рамките на който 
биха могли да бъдат създадени 
множество работни места в Съюза;

Or. nl
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Изменение 80
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. признава важността на 
образованието за създаването на 
предприемачески дух в тази област;

Or. nl

Изменение 81
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 6 в (нов) 

Проектостановище Изменение

6в. признава също така важността 
на защитата на правата на 
интелектуална собственост и на 
ефикасния подход в случай на 
тяхното нарушаване; счита, че тези 
нарушения застрашават 
жизнеспособността на сектора, при 
все че правата на интелектуална 
собственост съставляват гаранция за 
приходите и заетостта в културния 
и творческия сектор;

Or. nl

Изменение 82
Dirk Sterckx

Проектостановище
Параграф 6 г (нов) 

Проектостановище Изменение

6г. приканва Комисията да проучи и 
популяризира всички възможности за 
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прилагане на най-добрите практики 
като например данъчната защита 
(„tax shelter”) в Белгия, която 
представлява режим на 
освобождаване от данъци, който 
насърчава производството на 
аудиовизуални произведения и 
насърчава инвестиционния климат в 
белгийския аудиовизуален сектор;
припомня, че тази система позволява 
на инвеститорите да се ползват от 
освобождаване от данъци в размер от 
150% за сумите, които те 
посвещават на белгийските 
аудиовизуални дейности;

Or. nl


