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Poprawka 1
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i 
branży twórczej, zwalczania dyskryminacji 
w tych branżach, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia, adekwatności 
zatrudnienia w stosunku do poziomu 
kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

skreślony

Or. fr

Poprawka 2
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i 
branży twórczej, zwalczania dyskryminacji
w tych branżach, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia, adekwatności 
zatrudnienia w stosunku do poziomu 
kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

1. branża twórcza stanowi dużą część 
gospodarki europejskiej i znacząco 
przyczyni się do realizacji celów 
wyznaczonych przez Unię Europejską na 
rzecz zatrudnienia w ramach strategii na 
2020 r., w szczególności poprzez 
inicjatywy na rzecz tworzenia nowych 
miejsc pracy, politykę przemysłową w 
dobie globalizacji;
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kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i 
branży twórczej, zwalczania dyskryminacji 
w tych branżach, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia, adekwatności 
zatrudnienia w stosunku do poziomu 
kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

Or. fr

Poprawka 3
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i 
branży twórczej, zwalczania dyskryminacji 
w tych branżach, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia, adekwatności
zatrudnienia w stosunku do poziomu 
kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

1. uważa, że branża kulturalna i twórcza 
zatrudnia już ok. 5 mln osób w Unii 
Europejskiej oraz że jest sektorem o 
dużym potencjale dla wzrostu i
zatrudnienia w Europie;

kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i 
branży twórczej, zwalczania dyskryminacji 
w tych branżach, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia, adekwatności 
zatrudnienia w stosunku do poziomu
kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
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państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

Or. fr

Poprawka 4
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i
branży twórczej, zwalczania 
dyskryminacji w tych branżach, w 
szczególności w zakresie wynagrodzenia, 
adekwatności zatrudnienia w stosunku do 
poziomu kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

1. podkreśla, że przedsiębiorstwa branży
kulturalnej i twórczej są głównym 
narzędziem realizacji strategii na 2020 r.;

kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i 
branży twórczej, zwalczania dyskryminacji 
w tych branżach, w szczególności w 
zakresie wynagrodzenia, adekwatności 
zatrudnienia w stosunku do poziomu 
kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

Or. fr
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Poprawka 5
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego; 
zwraca się do państw członkowskich o 
dostosowanie systemów zabezpieczenia 
społecznego do potrzeb podmiotów z 
branży kultury i branży twórczej;

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego; 
zwraca się do Komisji o przedsięwzięcie 
inicjatyw mających na celu dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego 
państw członkowskich do potrzeb 
podmiotów z branży kultury i branży 
twórczej, gwarantując kryteria 
odpowiadające wymogom mobilności 
geograficznej i uwzględniające szczególny 
brak ciągłości, który charakteryzuje 
stosunki pracy w tym sektorze.

Or. it

Poprawka 6
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego;
zwraca się do państw członkowskich o 
dostosowanie systemów zabezpieczenia 

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego;
zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zacieśnienie współpracy 
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społecznego do potrzeb podmiotów z 
branży kultury i branży twórczej;

pomiędzy podmiotami z sektora kultury, 
edukacji i biznesu, aby ułatwić 
wchodzenie na rynek pracy młodych osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 7
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego;
zwraca się do państw członkowskich o 
dostosowanie systemów zabezpieczenia 
społecznego do potrzeb podmiotów z 
branży kultury i branży twórczej;

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, zapewnienia adekwatności 
zatrudnienia w stosunku do poziomu 
kwalifikacji oraz zmniejszenia 
nierówności w zakresie zabezpieczenia 
społecznego; zwraca się do państw 
członkowskich o uelastycznienie
systemów zabezpieczenia społecznego w 
celu ich dostosowania do potrzeb 
podmiotów z branży kultury i branży 
twórczej, przy czym elementy systemu 
zabezpieczenia społecznego nie mogą 
stanowić przeszkody dla kreatywności 
sektora;

Or. nl

Poprawka 8
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
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twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego;
zwraca się do państw członkowskich o 
dostosowanie systemów zabezpieczenia 
społecznego do potrzeb podmiotów z 
branży kultury i branży twórczej;

twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, dostępu do rynku pracy,
adekwatności zatrudnienia w stosunku do 
poziomu kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego, zasiłków dla 
bezrobotnych i zasiłków macierzyńskich; 
zwraca się do państw członkowskich o 
dostosowanie systemów ochrony socjalnej
do potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

Or. fr

Poprawka 9
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego;
zwraca się do państw członkowskich o 
dostosowanie systemów zabezpieczenia 
społecznego do potrzeb podmiotów z 
branży kultury i branży twórczej;

1. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie napotykają 
podmioty z branży kultury i branży 
twórczej, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności zatrudnienia 
w stosunku do poziomu kwalifikacji oraz 
w zakresie zabezpieczenia społecznego;
zwraca się do państw członkowskich o 
przeanalizowanie, jakie zmiany 
należałoby wprowadzić do ich systemów 
zabezpieczenia społecznego w celu 
zaspokojenia specyficznych potrzeb 
podmiotów z branży kultury i branży 
twórczej;

Or. en

Poprawka 10
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

jest zdania, że w Unii Europejskiej w 
niewystarczający sposób dostrzega się 
potencjał w dziedzinie tworzenia nowych 
miejsc pracy w branży kultury i branży 
twórczej;

Or. fr

Poprawka 11
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1 – akapit drugi (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że koniecznie trzeba wspierać 
tworzenie nowych miejsc pracy, godnych i 
wysokiej jakości, w dziedzinie kultury i 
twórczej;

Or. fr

Poprawka 12
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że dostęp do wiedzy 
i treści w dziedzinie twórczej jest 
zasadniczym elementem praw 
podstawowych, takich jak poszanowanie 
różnorodności kulturowej, w 
szczególności dla najbardziej narażonych 
grup społecznych,

Or. fr
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Poprawka 13
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. mając na uwadze, że brak 
harmonizacji odstępstw od prawa 
autorskiego hamuje w całej Europie 
przepływ produktów i usług powstałych na 
bazie wiedzy oraz zakłóca tworzenie 
nowych miejsc pracy w innowacyjnych 
sektorach w otoczeniu technologicznym 
poddanym stałym zmianom,

Or. fr

Poprawka 14
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. mając na uwadze, że kreatywność 
zależy od dostępu do istniejących 
umiejętności, dzieł i treści twórczych,

Or. fr

Poprawka 15
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. mając na uwadze, że branża kultury i 
branża twórcza mają potencjał w zakresie 
tworzenia nowych miejsc pracy o wysokiej 
jakości, które nie będą mogły ulec 
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delokalizacji, oraz że branże te mają do 
odegrania zasadniczą rolę w rozwoju 
społeczeństwa opartego na wiedzy i 
innowacji,

Or. fr

Poprawka 16
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1e. mając na uwadze, że duża 
różnorodność statusu, jaki posiadają 
podmioty w sektorze kultury i twórczości –
amatorzy, wolontariusze, pracownicy, 
aktorzy pracujący dorywczo, indywidualni 
przedsiębiorcy itp. – oraz ich sposobów 
pracy odzwierciedla europejskie 
bogactwo, które należy zachować, 
zapewniając jednocześnie brak 
dyskryminacji podmiotów i ich dostęp do 
prawa pracy i praw socjalnych, żeby 
zagwarantować sprawiedliwe i regularne 
wynagrodzenie oraz zmniejszyć 
niepewność zatrudnienia,

Or. fr

Poprawka 17
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla potencjał zatrudnienia, 
które nie będzie podlegało delokalizacji, 
jaki posiada branża kultury i branża 
twórcza dzięki skutkowi 
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zwielokratniającemu innowacje, jaki 
zachodzi w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 18
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. jest zdania, że należy stworzyć 
korzystny klimat dla rozwoju tych branż, 
tak aby rozwinęły swój potencjał w 
zakresie zatrudnienia, oraz uważa, że 
kwestia ta wchodzi w zakres przedmiotowy 
prac prowadzonych obecnie przez Komisję 
Europejską w ramach głównej inicjatywy 
strategii UE 2020 „polityka przemysłowa 
w erze globalizacji[”;

Or. fr

Poprawka 19
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1c. kładzie nacisk na konieczność 
zmniejszenia nierówności, jakie 
napotykają podmioty z branży kultury i 
branży twórczej, przecwidziałania 
rozmnażaniu nietypowych umów w tym 
sektorze, zwalczania dyskryminacji w tych 
branżach, w szczególności w zakresie 
wynagrodzenia, adekwatności 
zatrudnienia w stosunku do poziomu 
kwalifikacji oraz w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie 
systemów zabezpieczenia społecznego do 
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potrzeb podmiotów z branży kultury i 
branży twórczej;

Or. fr

Poprawka 20
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. uważa, że przede wszystkim należy 
skupić się na szczególnych warunkach 
zatrudnienia pracowników wiedzy, branży 
twórczej i branży kultury, których 
znaczenie dla innowacji w gospodarce 
europejskiej słusznie podkreśla, nie biorąc 
jednak w wystarczającym stopniu pod 
uwagę specyfiki i cech tych zawodów 
wynikających z mobilności oraz braku 
ciągłości.  W związku z tym zachęca 
Komisję do dalszej analizy tych aspektów 
oraz do przedstawienia propozycji w tym 
względzie.

Or. it

Poprawka 21
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 b Podkreśla, że kultura jest 
podstawowym dobrem publicznym, 
niezbędnym, aby Europa mogła rozwijać 
się na wszystkich płaszczyznach oraz 
zwalczyć nacjonalizm i inne bariery. UE 
musi wspierać przedsiębiorstwa z branży 
kultury i branży twórczej za pomocą 
programów oraz przeznaczonych na ten 
cel funduszy gwarancyjnych.
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Or. it

Poprawka 22
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. Uznaje znaczenie strategiczne 
przedsiębiorstw z branży kultury i branży 
twórczej dla strategii Europa 2020, ze 
względu na fakt, że promują one 
tożsamość kulturową i posiadają wysoki 
potencjał innowacyjny, korzystny dla 
całego sektora produkcyjnego, w tym non-
profit, w szczególności w odniesieniu do 
zatrudnienia, wysokich kompetencji, 
konkurencyjności na rynkach 
międzynarodowych, wykorzystania 
terenów i dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego oraz innowacji 
technologicznej.

Or. it

Poprawka 23
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 a. zauważa, że przedsiębiorstwa z branży 
kultury i branży twórczej działają w 
kontekście szybko zmieniającej się 
rzeczywistości, którą charakteryzuje 
szybki rozwój i coraz powszechniejsze 
stosowanie cyfrowych technologii 
informacyjno- komunikacyjnych na skalę 
światową;

Or. it
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Poprawka 24
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 b podkreśla, że dostęp do finansowania 
stanowi największą barierę rozwoju dla 
wielu przedsiębiorstw w tym sektorze; 
wiele PKT to małe lub średnie 
przedsiębiorstwa;

Or. it

Poprawka 25
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 c podkreśla, że PKT często przyczyniają 
się do ożywienia podupadających 
gospodarek lokalnych, przyczyniając się 
do pojawienia się nowej działalności 
gospodarczej, tworzenia nowych miejsc 
pracy, które wspomagają rozwój całych 
regionów europejskich;

Or. it

Poprawka 26
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1 d podkreśla, że PKT mają wielkie 
znaczenie dla wzrostu, zatrudnienia i 
konkurencyjności oraz mogą przyczyniać 
się do wspierania tożsamości i 
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różnorodności kulturowej zarówno na 
poziomie lokalnym, jak i regionalnym;

Or. it

Poprawka 27
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o poszanowanie i 
uznanie działań prowadzonych przez 
służby zajmujące się kulturą i organizacje 
nienastawione na zysk, które uczestniczą w 
rozwoju solidarnej gospodarki kreatywnej;

2. zwraca się do Komisji o poszanowanie i 
uznanie działań prowadzonych przez 
służby zajmujące się kulturą i organizacje 
nienastawione na zysk, które uczestniczą w 
rozwoju solidarnej gospodarki kreatywnej;
wzywa Komisję i państwa członkowskie, 
żeby zachęcały do wypracowywania 
sprawdzonych wzorców i ich utrwalania –
dobrych wzorców, które zmierzają do 
ułatwienia dostępu młodych ludzi i grup 
najbardziej narażonych do kultury i treści 
twórczych, takich jak zniżki, abonamenty 
kulturalne czy bezpłatna dziłalność 
kulturalna;

Or. fr

Poprawka 28
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o poszanowanie i
uznanie działań prowadzonych przez 
służby zajmujące się kulturą i organizacje 
nienastawione na zysk, które uczestniczą 
w rozwoju solidarnej gospodarki 
kreatywnej;

2. zwraca się do Komisji o wspieranie 
współpracy między szkołami wyższymi, 
przedsiębiorców i działań artystycznych, 
które umożliwiają dostęp do usług 
kulturalnych, które uczestniczą w rozwoju 
gospodarki kreatywnej w Unii 
Europejskiej; nalega na wdrażanie 
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strategii politycznych, które przyczyniają 
się do zachowania i tworzenia miejsc 
pracy na rzecz rozwoju sektora gospodarki 
twórczej w Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 29
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca się do Komisji o poszanowanie i 
uznanie działań prowadzonych przez 
służby zajmujące się kulturą i organizacje 
nienastawione na zysk, które uczestniczą w 
rozwoju solidarnej gospodarki kreatywnej;

2. zwraca się do Komisji o poszanowanie i 
uznanie działań prowadzonych przez 
służby zajmujące się kulturą, organizacje 
nienastawione na zysk i prywatne 
inicjatywy, które uczestniczą w rozwoju 
gospodarki kreatywnej;

Or. nl

Poprawka 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2 a uważa, że do branż, które zostały 
określone przez Zieloną Księgę jako 
należące do PKT należy dodać branżę 
mody oraz turystyki kulturalnej i 
zrównoważonego rozwoju. Te dwa sektory 
charakteryzują się wysokim poziomem 
kreatywności i przedsiębiorczości, 
istotnych dla gospodarki i dla 
międzynarodowej konkurencyjności 
Europy.

Or. it
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Poprawka 31
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że koniecznie należy 
polepszyć umiejętności, zdolności i 
perspektywy zawodowe pracowników 
zatrudnionych w dziedzinie kultury i 
twórczości oraz zachęca państwa 
członkowskie, żeby wspierały programy 
uczenia się przez całe życie idące w tym 
kierunku;

Or. el

Poprawka 32
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla wpływ sektora twórczego na 
zatrudnienie w Unii Europejskiej oraz 
nietypowy charakter stosunków pracy w 
tym sektorze w porównaniu do pracy 
etatowej;

Or. fi

Poprawka 33
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. zauważa, że duża część pracy w 
sektorze twórczym odbywa się poza 
stosunkami pracy: w charakterze 
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pracownika niezależnego albo małego 
przedsiębiorcy, co znacząco wpływa na 
zabezpieczenie społeczne i ochronę 
pracowników w tym sektorze;

Or. fi

Poprawka 34
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, posiadających dyplom 
lub kształcących się, oraz do tworzenia 
rezydencji i pracowni artystów, a także 
zwraca się do państw członkowskich o 
usunięcie przeszkód w swobodnym 
przemieszczaniu się, w szczególności w 
ramach wymian między artystami UE oraz 
między państwami UE i państwami 
trzecimi, przy poszanowaniu zarówno 
prawa o dostępie na terytorium, jak i 
uregulowań przeciwdziałających 
handlowi ludźmi; zwraca się do Komisji o 
to, by nasilić walkę z przeszkodami dla
swobodnego przemieszczania się oraz by 
usunąć wszelkie bariery uniemożliwiające 
młodym ludziom nakierowanie na sektor 
twórczy;

Or. fr

Poprawka 35
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 3. zachęca do inicjatyw Unii Europejskiej i 
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mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

państw członkowskich w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów, 
uczniów, stażystów i młodych twórców, 
niezależnie od posiadania przez nich 
dyplomu, oraz do tworzenia rezydencji i 
pracowni artystów, a także zwraca się do
Unii Europejskiej i państw członkowskich 
o usunięcie przeszkód w swobodnym 
przemieszczaniu się osób i w uzyskaniu 
wiz, w szczególności w ramach wymian 
między artystami UE oraz między 
państwami UE i państwami trzecimi;

Or. fr

Poprawka 36
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych artystów, a także zwraca się do 
państw członkowskich o usunięcie 
przeszkód w swobodnym przemieszczaniu 
się, w szczególności w ramach wymian 
między artystami UE oraz między 
państwami UE i państwami trzecimi;
zwraca się do Komisji o to, by czuwała nad 
przestrzeganiem prawa do swobodnego 
przemieszczania się;

Or. nl
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Poprawka 37
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

3. wzywa Komisję, by wspierała mobilność 
edukacyjną specjalistów z sektora kultury 
i branży twórczej, w tym mobilność 
młodych przedsiębiorców; zachęca do 
inicjatyw w zakresie mobilności, w 
szczególności studentów i młodych 
twórców, niezależnie od posiadania przez 
nich dyplomu, oraz do tworzenia 
rezydencji i pracowni artystów, a także 
zwraca się do państw członkowskich o 
usunięcie przeszkód w swobodnym 
przemieszczaniu się, w szczególności w 
ramach wymian między artystami UE oraz 
między państwami UE i państwami 
trzecimi; zwraca się do Komisji o to, by 
czuwała nad przestrzeganiem prawa do 
swobodnego przemieszczania się;

Or. en

Poprawka 38
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu,
polegających na zachęcaniu do wymiany 
idei i sprawdzonych wzorców oraz na 
polepszaniu ich kwalifikacji językowych, 
oraz do tworzenia rezydencji i pracowni 
artystów, a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 



PE452.703v01-00 22/41 AM\838783PL.doc

PL

o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

Or. el

Poprawka 39
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE, a także o przeanalizowanie 
możliwości realizacji programów wymiany 
dla osób z tego sektora między państwami 
UE i państwami trzecimi; zwraca się do 
Komisji o to, by czuwała nad 
przestrzeganiem prawa do swobodnego 
przemieszczania się w obrębie UE;

Or. en

Poprawka 40
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 

3. zachęca do inicjatyw w zakresie 
mobilności, w szczególności studentów i 
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młodych twórców, niezależnie od 
posiadania przez nich dyplomu, oraz do 
tworzenia rezydencji i pracowni artystów, 
a także zwraca się do państw 
członkowskich o usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

młodych twórców, o ile posiadają 
odpowiednie poświadczenia kompetencji, 
oraz do tworzenia rezydencji i pracowni 
artystów, a także zaleca państwom 
członkowskim usunięcie przeszkód w 
swobodnym przemieszczaniu się, w 
szczególności w ramach wymian między 
artystami UE oraz między państwami UE i 
państwami trzecimi; zwraca się do Komisji 
o to, by czuwała nad przestrzeganiem 
prawa do swobodnego przemieszczania 
się;

Or. de

Poprawka 41
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a Wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do przyznania szczególnego 
statusu zawodowego takim zawodom jak 
artysta, pisarz, twórca, określając wymogi 
dotyczące tych zawodów za pomocą 
odpowiednich instrumentów prawnych w 
zakresie zabezpieczenia społecznego, 
wspierania zatrudnienia, dostępu do 
oficjalnych i nieoficjalnych szkoleń. PTK 
istnieją dzięki artystom, pisarzom i 
twórcom, należy im więc pomóc, aby 
mogli w pełni wyrazić swój potencjał.

Or. it

Poprawka 42
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

3 b Wzywa do podjęcia odpowiednich 
działań w celu zniesienia ogromnych 
różnic na niekorzyść kobiet, jakie 
występują w warunkach zawodowych i 
płacach w PKT.

Or. it

Poprawka 43
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zachęca państwa członkowskie, żeby 
zagwarantowały równość traktowania w 
dziedzinie dostępu do kultury dla 
wszystkich młodych ludzi korzystających z 
udogodnień (zniżki, bezpłatny wstęp w 
określone dni itp.), niezależnie od ich 
statusu (student, uczeń, stażysta, 
bezrobotny itp.);

Or. fr

Poprawka 44
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla korzyści, jakie przynosi w 
przedsiębiorstwach, pracowniach itp. 
edukacja łącząca z jednej strony 
teoretyczną znajomość historii cywilizacji 
i techniki oraz z drugiej strony stosowanej 
twórczości artystycznej i zarządzania 
dobrami kultury, tak że zwiększa to 
kwalifikacje w wymiarze teoretycznym i 
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praktycznym;

Or. el

Poprawka 45
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania;

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych i 
partnerskich między branżami kultury i 
twórczymi oraz sektorem edukacji i 
szkolenia, tym samym umożliwiając 
obywatelom rozwój umiejętności 
twórczych i międzykulturowych;
podkreśla, że edukacja i umiejętności 
międzykulturowe pomagają ludziom 
rozumieć inne kultury (np. Romów) i w 
ten sposób przyczyniają się do poprawy 
włączenia społecznego;

Or. en

Poprawka 46
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania;

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania, a z 
drugiej strony w celu wsparcia innowacji 
w sektorze kultury i branży twórczej za 
pośrednictwem badań i edukacji;

Or. nl
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Poprawka 47
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania;

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu
rozwijania nowych koncepcji nauczania 
oraz ułatwienia stosowania nowych
technik i nowych narzędzi twórczych w 
sektorze nauczania;

Or. fr

Poprawka 48
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania;

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych i 
partnerstw między branżami kultury i 
twórczymi oraz sektorem edukacji i 
szkolenia w celu ułatwienia stosowania 
technik i narzędzi twórczych w sektorze 
nauczania;

Or. fr

Poprawka 49
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 
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Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania;

4. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych 
między branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia oraz 
doskonalenia zawodowego w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania;

Or. de

Poprawka 50
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę wymiany 
informacji i sprawdzonych wzorców, 
zwiększenia oferty szkoleń, w 
szczególności w dziedzinie technologii 
cyfrowych i zarządzania 
przedsiębiorstwem, rozwoju nowych 
umiejętności i sprzyjania uczeniu się przez 
całe życie, np. poprzez ułatwianie dostępu 
do istniejących programów i funduszy 
europejskich, co pozwoli na polepszenie 
dostępu do godnego zatrudnienia, 
zwiększenie i dostrzeżenie umiejętności 
twórców i pracowników sektora kultury i 
twórczości, które w dużym stopniu są 
dotknięte zmianami gospodarczymi i 
technologicznymi;

Or. fr

Poprawka 51
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina, że zawody twórcze są 
jednym z filarów naszego dziedzictwa 
kulturalnego i naszej gospodarki oraz że 
w związku z tym należy zapewnić trwałość 
za pomocą odpowiednich mechanizmów 
przekazywania umiejętności i kwalifikacji, 
jak podkreślono w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego z 10 kwietnia 2008 r. w 
sprawie branży kulturalnej w Europie;

Or. fr

Poprawka 52
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję, żeby wspierała 
stosowanie, rozpowszechnianie i rozwój 
wolnego oprogramowania i otwartych 
standardów, które stanowią potencjał 
innowacji, kreatywności, 
upowszechniania umiejętności i tworzenia 
miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 53
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a podkreśla konieczność określenia 
polityki szkoleń dla PKT, które powinny 
brać pod uwagę zarówno aspekt oficjalny 
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jak i nieoficjalny procesu uczenia się oraz 
rozwijać się jako kształcenie ustawiczne 
przez całe życie i być realizowane również 
dzięki wsparciu dla instytucji 
edukacyjnych działających w tej branży.

Or. it

Poprawka 54
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a zwraca się do Komisji o wezwanie 
państw członkowskich do ukończenia 
opracowania systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych i szkoleń także w 
zakresie nowych umiejętności 
wymaganych przez PKT.

Or. it

Poprawka 55
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4 a wzywa do większego wsparcia 
promowania mobilności artystów i innych 
operatorów w branży kultury, co pozwoli 
na stworzenie nowych kierunków i 
możliwości zatrudnienia; 

Or. it
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Poprawka 56
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i
programów europejskich na cele rozwoju 
branży kultury i branży twórczej;

5. zwraca się do Komisji o wspieranie 
wspólnych programów badawczych między 
branżami kultury i twórczymi oraz 
sektorem edukacji i szkolenia w celu 
ułatwienia stosowania technik i narzędzi 
twórczych w sektorze nauczania; zwraca 
się również o usprawnienie systemu 
uczenia się przez całe życie, w 
szczególności dzięki Europejskiemu 
Funduszowi Społecznemu, z uwagi na 
gwałtowne zmiany technologiczne w tej 
dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 57
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i 
programów europejskich na cele rozwoju 
branży kultury i branży twórczej;

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i 
programów europejskich (np. instrumentu 
mikrofinansowego) na cele rozwoju 
małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw w branży kultury i 
branży twórczej w celu optymalizacji 
wsparcia dla tych sektorów przez 
ułatwienie dostępu do informacji 
dotyczących możliwości finansowania i 
zapewnienie usług konsultingowych, 
propagowanie nowych modeli 
biznesowych oraz konsolidowanie 
klastrów kreatywności i biznesowych 
centrów badań;

Or. en
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Poprawka 58
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i 
programów europejskich na cele rozwoju 
branży kultury i branży twórczej;

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i 
programów europejskich na cele rozwoju 
branży kultury i branży twórczej, a także 
do uproszczenia procedur składania 
wniosków;

Or. de

Poprawka 59
Elizabeth Lynne

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i 
programów europejskich na cele rozwoju 
branży kultury i branży twórczej;

5. z zadowoleniem przyjmuje dalsze
wykorzystywanie funduszy i programów 
europejskich na cele rozwoju branży 
kultury i branży twórczej;

Or. en

Poprawka 60
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i 
programów europejskich na cele rozwoju 
branży kultury i branży twórczej;

5. zachęca do odpowiedzialnego 
wykorzystywania funduszy i programów 
europejskich na cele rozwoju branży 
kultury i branży twórczej;
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Or. de

Poprawka 61
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zachęca do wykorzystywania funduszy i 
programów europejskich na cele rozwoju 
branży kultury i branży twórczej;

5. zachęca do wykorzystywania 
istniejących funduszy i programów 
europejskich na cele rozwoju branży 
kultury i branży twórczej;

Or. nl

Poprawka 62
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a Zwraca się do Komisji o wezwanie 
państw członkowskich do wspierania 
kształcenia artystycznego i kreatywności.  
W szczególności wzywa Komisję do 
uzupełnienia istniejących programów, 
zwłaszcza programu Erasmus, Comenius, 
MEDIA o obszary działania na rzecz 
artystów, studentów i nauczycieli szkół 
artystycznych i młodych pracowników 
branży twórczej poprzez różne formy 
wymiany, tutoringu, mobilności, 
rezydencji.

Or. it

Poprawka 63
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

(1) wzywa państwa członkowskie do 
wspierania dostępności szkoleń 
menedżerskich, biznesowych i na rzecz 
przedsiębiorczości dostosowanych 
specjalnie do potrzeb specjalistów z 
sektora kultury oraz branży twórczej i 
umożliwiających zdobycie umiejętności 
komunikacyjnych i w zakresie 
przedsiębiorczości wymaganych w stale 
zmieniającym się środowisku społeczno-
ekonomicznym;

Or. en

Poprawka 64
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 a wzywa państwa członkowskie do 
udzielenia odpowiedniego wsparcia 
małym i średnim przedsiębiorstwom 
prowadzącym działalność w branży 
kultury i w branży twórczej w Europie;

Or. it

Poprawka 65
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 b wzywa Komisję do wsparcia inwestycji 
w programy europejskie skierowane do 
PKT, w tym non-profit, zarówno w formie 
środków, jak i poprzez określenie 
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programów szczegółowych, analogicznie 
do programu MEDIA.  Wzywa również do 
zbadania szczególnych procedur dostępu 
do istniejących zasobów, w szczególności 
do Europejskiego Funduszu Społecznego.

Or. it

Poprawka 66
Tadeusz Cymański

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej.

Or. pl

Poprawka 67
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. podkreśla, że odpowiedni poziom 
zabezpieczenia społecznego powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

Or. it
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Poprawka 68
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej. 
Uważa ponadto, że płaca minimalna może 
być narzędziem pozwalającym na 
zagwarantowanie takiego poziomu 
zabezpieczenia społecznego i że może ona 
również być łączona z rozwojem 
programów szkoleniowych.

Or. it

Poprawka 69
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. podkreśla, że należy przeanalizować 
szczególne proaktywne i aktywne środki 
polityki zatrudnienia (np. zakłady i 
miejsca pracy chronionej), aby zapewnić 
gwarantowany i przyzwoity poziom 
dochodów w sytuacjach braku ciągłości 
zatrudnienia, która jest właściwa branży 
kultury i branży twórczej, oraz musi być 
środkiem emancypacji indywidualnej i 
zbiorowej.

Or. en
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Poprawka 70
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego i 
wystarczające minimum socjalne, 
zwłaszcza w zakresie ubezpieczenia od 
utraty pracy i ubezpieczenia zdrowotnego, 
powinny stanowić gwarancję ciągłości 
dochodów w sytuacjach braku ciągłości 
zatrudnienia, która jest właściwa branży 
kultury i branży twórczej, oraz muszą być 
środkiem emancypacji indywidualnej i 
zbiorowej.

Or. de

Poprawka 71
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza
zasiłków dla bezrobotnych i urlopu 
macierzyńskiego, powinien stanowić 
gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

Or. fr
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Poprawka 72
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. zachęca państwa członkowskie, żeby 
zapewniły odpowiedni poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

Or. fr

Poprawka 73
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że wysoki poziom 
zabezpieczenia społecznego, a zwłaszcza 
ubezpieczenia od utraty pracy, powinien 
stanowić gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

6. podkreśla, że poziom zabezpieczenia 
społecznego, odpowiadający warunkom 
przyznanym wszystkim pozostałym 
pracownikom, powinien stanowić 
gwarancję ciągłości dochodów w 
sytuacjach braku ciągłości zatrudnienia, 
która jest właściwa branży kultury i branży 
twórczej, oraz musi być środkiem 
emancypacji indywidualnej i zbiorowej.

Or. nl

Poprawka 74
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 6 – akapit 1 (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

wzywa Komisję do większego wsparcia 
małych przedsiębiorstw i 
mikroprzedsiębiorstw, do ułatwienia 
zakładania nowych firm, ponieważ 
stanowią one większość w sektorze kultury 
i branży twórczej, oraz do zapewnienia im 
dostępu do mikrokredytów;

Or. de

Poprawka 75
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji o wspieranie 
programu godnej pracy MOP oraz o 
zapewnienie godnych warunków pracy, 
żeby zmniejszyć nierówności społeczne, 
przeciwdziałać dyskryminacji oraz 
polepszyć zdrowie i bezpieczeństwo w 
pracy w dziedzinie kultury i twórczości;

Or. fr

Poprawka 76
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla, że branża kultury i branża 
twórcza często przyczyniają się do 
ożywienia podupadających gospodarek 
lokalnych, przyczyniając się do pojawienia 
się nowej działalności gospodarczej, 
tworzenia nowych trwałych miejsc pracy i 
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zwiększania atrakcyjności europejskich 
regionów i miast, w celu spójności 
społecznej i terytorialnej;

Or. fr

Poprawka 77
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a Wzywa Komisję, aby zachęcała 
państwa członkowskie do wdrażania 
środków wspierających, takich jak 
fundusze gwarancyjne i zachęty 
podatkowe, na korzyść PTK, w 
szczególności w odniesieniu do produkcji, 
dystrybucji i wykonywania produkcji 
europejskich.

Or. it

Poprawka 78
Liisa Jaakonsaari

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. w celu zapewnienia trwałości 
zatrudnienia w sektorze twórczym zwraca 
się do Komisji, żeby dopilnowała, by 
zapewniono wystarczającą ochronę przed 
piractwem dzieł; w obliczu już utraconych 
miejsc pracy w sektorze oraz zagrożeń na 
przyszłość sądzi, że w dziedzinie prawa 
autorskiego należy przyznać 
wystarczającą ochronę, która zapewni 
trwałość zatrudnienia w tym sektorze w 
Europie;
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Or. fi

Poprawka 79
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje, że branża kultury i 
twórcza stanowi równorzędny sektor 
gospodarki, który podlega jedynie w 
niewielkim stopniu lub wcale delokalizacji 
i w którym można dzięki temu tworzyć 
wiele miejsc pracy w Unii Europejskiej;

Or. nl

Poprawka 80
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. uznaje znaczenie edukacji dla 
zdobywania potrzebnych w tym sektorze 
umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości;

Or. nl

Poprawka 81
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6c. uznaje znaczenie ochrony praw 
własności intelektualnej i skutecznego 
podejścia do naruszeń tych praw; uważa, 
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że takie naruszenia stanowią zagrożenie 
dla rentowności sektora, mimo że prawa 
własności intelektualnej są gwarancją 
dochodu i zatrudnienia w sektorze kultury 
i branży twórczej;

Or. nl

Poprawka 82
Dirk Sterckx

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa Komisję, by zbadała zakres i 
możliwości stosowania najlepszych 
praktyk, takich jak system ulg 
podatkowych w Belgii, który wspiera 
produkcję utworów audiowizualnych i 
stymuluje inwestycje w belgijskim sektorze 
audiowizualnym; zauważa, że w ramach
tego systemu inwestorzy uzyskują 150% 
ulgi podatkowej od kwoty przeznaczonej 
na belgijskie utwory audiowizualne;

Or. nl


