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Amendamentul 1
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii 
din sectorul culturii și al creației, de a 
combate discriminarea din acest sector, în 
special în materie de remunerare, de 
concordanță între locul de muncă ocupat 
și nivelul competențelor, precum și în 
materie de securitate socială; solicită 
statelor membre să își adapteze sistemele 
de securitate socială la nevoile actorilor 
din sectorul culturii și al creației;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

industriile creative reprezintă o parte 
importantă a economiei europene și vor 
contribui în mod considerabil la 
realizarea obiectivelor stabilite de 
Uniunea Europeană în favoarea ocupării 
forței de muncă în cadrul strategiei 2020 
și îndeosebi prin intermediul inițiativelor 
de creare a noilor locuri de muncă, 
politica industrială în epoca globalizării ;

Or. fr
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Amendamentul 3
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că industriile culturale și 
creative oferă locuri de muncă pentru 
circa 5 milioane de persoane în Uniunea 
Europeană și constituie un sector cu 
potențial foarte important pentru creștere 
și locuri de muncă în Europa;

Or. fr

Amendamentul 4
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază faptul că industriile culturale și 
creative reprezintă instrumente 
fundamentale pentru realizarea 
obiectivelor strategiei 2020 ;

Or. fr

Amendamentul 5
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de concordanță 
între locul de muncă ocupat și nivelul 

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de concordanță 
între locul de muncă ocupat și nivelul 



AM\838783RO.doc 5/39 PE452.703v01-00

RO

competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită statelor membre 
să își adapteze sistemele de securitate 
socială la nevoile actorilor din sectorul 
culturii și al creației;

competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită Comisiei să 
lanseze inițiative vizând adaptarea 
sistemelor de securitate socială ale statelor 
membre la nevoile actorilor sin sectorul 
culturii și creației garantând criterii care 
să răspundă exigențelor de mobilitate 
geografică și ținând cont de 
discontinuitatea frecventă a relațiilor de 
muncă din acest sector;

Or. it

Amendamentul 6
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de concordanță 
între locul de muncă ocupat și nivelul 
competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită statelor membre 
să își adapteze sistemele de securitate 
socială la nevoile actorilor din sectorul
culturii și al creației;

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în
materie de remunerare, de concordanță 
între locul de muncă ocupat și nivelul 
competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită Comisiei și
statelor membre să intensifice cooperarea 
între actorii din domeniul culturii, al 
educației și din întreprinderi, pentru a 
facilita astfel integrarea tinerilor 
dezavantajați pe piața muncii ;

Or. en

Amendamentul 7
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității de a reduce 1. insistă asupra necesității de a reduce 
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inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de concordanță
între locul de muncă ocupat și nivelul 
competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită statelor membre 
să își adapteze sistemele de securitate 
socială la nevoile actorilor din sectorul 
culturii și al creației;

inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, de a asigura  
concordanța între locul de muncă ocupat și 
nivelul competențelor, precum și în materie 
de securitate socială; solicită statelor 
membre să confere sistemelor lor de 
securitate socială flexibilitatea necesară 
pentru a putea răspunde nevoilor actorilor 
din sectorul culturii și al creației, astfel 
încât particularitățile sistemului de 
securitate socială să nu constituie un 
obstacol pentru creativitatea sectorului ;

Or. nl

Amendamentul 8
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de concordanță 
între locul de muncă ocupat și nivelul 
competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită statelor membre 
să își adapteze sistemele de securitate
socială la nevoile actorilor din sectorul 
culturii și al creației;

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de acces la piața 
muncii, de concordanță între locul de 
muncă ocupat și nivelul competențelor, 
precum și în materie de securitate socială și 
de indemnizații de șomaj și de concedii de 
maternitate; solicită statelor membre să își 
adapteze sistemele de protecție socială la 
nevoile actorilor din sectorul culturii și al 
creației;

Or. fr

Amendamentul 9
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de concordanță 
între locul de muncă ocupat și nivelul 
competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită statelor membre 
să își adapteze sistemele de securitate 
socială la nevoile actorilor din sectorul 
culturii și al creației;

1. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii din 
sectorul culturii și al creației, de a combate 
discriminarea din acest sector, în special în 
materie de remunerare, de concordanță 
între locul de muncă ocupat și nivelul 
competențelor, precum și în materie de 
securitate socială; solicită statelor membre 
să examineze ce schimbări ar fi necesare 
la sistemele de securitate socială pentru ca 
acestea să poată răspunde nevoilor 
specifice ale actorilor din sectorul culturii 
și creați ei;

Or. en

Amendamentul 10
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că potențialul de creare de 
locuri de muncă în industriile culturale și 
creative nu este suficient cunoscut în 
Uniunea Europeană ;

Or. fr

Amendamentul 11
Jean-Luc Bennahmias

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 2 (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

insistă asupra necesității de a promova 
crearea de locuri de muncă decente și de 
calitate în sectorul cultural și al creației ;
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Or. fr

Amendamentul 12
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât accesul la cunoștințele și 
conținutul creativ este un element 
determinant al drepturilor fundamentale, 
precum respectul pentru diversitatea 
culturală, îndeosebi pentru persoanele 
cele mai vulnerabile ;

Or. fr

Amendamentul 13
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. întrucât absența unei armonizări a 
excepțiilor de la drepturile de autor 
frânează în întreaga Europă circulația 
produselor și a serviciilor provenite din 
domeniul cunoașterii, precum și crearea 
de noi locuri de muncă în sectoarele 
inovatoare ce evoluează constant într-un 
mediu tehnologic ;

Or. fr

Amendamentul 14
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. întrucât creativitatea depinde de 
accesul la cunoaștere, la opere artistice și 
la conținutul creativ existent ;

Or. fr

Amendamentul 15
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. întrucât industriile culturale și 
creative reprezintă un potențial de locuri 
de muncă de calitate și endemice și 
întrucât acestea au un rol esențial în 
dezvoltarea unei societăți bazate pe 
cunoaștere și inovare ;

Or. fr

Amendamentul 16
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. întrucât marea diversitate între 
statutele actorilor din sectorul cultural și 
al creației – amatori, voluntari, salariați, 
interimari, întreprinzători individuali – și 
a modului de lucru al acestora reflectă o 
bogăție de talie europeană ce trebuie 
protejată, asigurând totodată tratamentul 
egal al actorilor și accesul acestora la 
dreptul muncii și la drepturi sociale, 
pentru a putea garanta o remunerație 
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echitabilă și periodică, reducând astfel 
nivelul de precaritate ;

Or. fr

Amendamentul 17
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază potențialul de locuri de 
muncă endemice pe care îl constituie 
industriile culturale și creative, inclusiv 
efectul multiplicator al inovațiilor în acest 
domeniu;

Or. fr

Amendamentul 18
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră oportună crearea unui 
mediu favorabil dezvoltării acestor 
industrii, pentru ca acestea să își poată 
etala potențialul de locuri de muncă și 
consideră că această chestiune se 
integrează în cadrul activităților actuale 
ale Comisiei Europene în cadrul 
inițiativei-pilot a strategiei UE 2020 „o 
politică industrială în era globalizării” ;

Or. fr
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Amendamentul 19
Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. insistă asupra necesității de a reduce 
inegalitățile cu care se confruntă actorii 
din sectorul culturii și al creației, de a 
combate proliferarea contractelor atipice 
și discriminarea din acest sector, în 
special în materie de remunerare, de 
concordanță între locul de muncă ocupat 
și nivelul competențelor, precum și în 
materie de securitate socială; solicită 
statelor membre să își adapteze sistemele 
de securitate socială la nevoile actorilor 
din sectorul culturii și al creației;

Or. fr

Amendamentul 20
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că este esențial să se acorde 
toată atenția condițiilor deosebite de lucru 
ale lucrătorilor din domeniul cunoașterii, 
al creației și al culturii, subliniind 
importanța legitimă a acestora pentru a 
asigura inovarea în economia europeană, 
dar neținându-se însă suficient cont de 
particularitățile și caracteristicile ce 
decurg din mobilitatea și discontinuitatea 
tipice acestor profesii ; invită prin urmare 
Comisia să aprofundeze aceste aspecte și 
să prezinte propuneri în acest sens ;

Or. it
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Amendamentul 21
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază caracterul fundamental al 
culturii, ca bun de interes general, 
indispensabil creșterii Europei, în toate 
sensurile, precum și depășirii atitudinilor 
naționaliste și obstacolelor ; este convins 
că Uniunea trebuie să susțină industriile 
culturale și de creație prin programe și 
fonduri de garanție, consacrate acestora ;

Or. it

Amendamentul 22
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște că industriile culturale și 
de creație sunt de interes strategic, cel 
puțin pentru strategia UE 2020, întrucât 
acestea promovează identitățile culturale 
europene și prezintă un înalt potențial de 
inovare în beneficiul întregului sector de 
producție, mai ales pentru cel non-profit 
și cu un accent deosebit pe condițiile de 
muncă, competențe de calitate, 
competitivitatea internațională, 
valorizarea teritoriilor și a patrimoniilor, 
naturale sau culturale, inovării tehnice ;

Or. it
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Amendamentul 23
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că industriile culturale și de 
creație se află în constantă evoluție, 
caracterizată prin rapiditatea dezvoltării și 
difuziunea la nivel mondial al tehnicilor 
digitale din domeniul informațiilor și 
comunicațiilor ;

Or. it

Amendamentul 24
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că accesul la finanțare 
constitui un obstacol important în calea 
creșterii pentru numeroase întreprinderi 
din acest sector; constată că 
întreprinzătorii din sectorul culturii și al 
creației conduc adeseori întreprinderii 
mici sau mijlocii ;

Or. it

Amendamentul 25
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. observă că industriile culturale și 
creative contribuie adeseori la stimularea 
economiilor locale aflate în dificultate, 
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favorizând apariția unor noi activități 
economice și contribuind la crearea de 
noi locuri de muncă, ce sprijină 
dezvoltarea unor întregi regiuni 
europene ;

Or. it

Amendamentul 26
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 1d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază faptul că industriile 
culturale și creative au o importanță 
deosebită pentru creștere, locuri de 
muncă și competitivitate și că acestea pot, 
printre altele, contribui la promovarea 
identității și diversității culturale la nivel 
local și regional;

Or. it

Amendamentul 27
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să respecte și să 
recunoască acțiunile desfășurate de 
serviciile culturale și de organizațiile 
nonprofit care participă la dezvoltarea unei 
economii a creației solidare;

2. solicită Comisiei să respecte și să 
recunoască acțiunile desfășurate de 
serviciile culturale și de organizațiile 
nonprofit care participă la dezvoltarea unei 
economii a creației solidare; solicită 
Comisiei și statelor membre să încurajeze 
și să permanentizeze bunele practici ce 
vizează facilitarea accesului pentru tineri 
și categoriile cele mai vulnerabile la 
cultură și la conținutul creativ, prin 
intermediul unor tarife reduse, al 
cecurilor culturale sau al activităților 
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culturale gratuite ;

Or. fr

Amendamentul 28
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să respecte și să 
recunoască acțiunile desfășurate de
serviciile culturale și de organizațiile 
nonprofit care participă la dezvoltarea unei 
economii a creației solidare;

2. solicită Comisiei să promoveze 
cooperarea între universități, 
întreprinderi și acțiunile artistice ce permit 
accesul la serviciile culturale și de 
organizațiile nonprofit care participă la 
dezvoltarea unei economii a creației în 
cadrul Uniunii Europene; insistă asupra 
punerii în aplicare a politicilor ce 
contribuie la conservarea și crearea de 
locuri de muncă pentru dezvoltarea 
economiei creative în cadrul Uniunii 
Europene ;

Or. fr

Amendamentul 29
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să respecte și să 
recunoască acțiunile desfășurate de 
serviciile culturale și de organizațiile 
nonprofit care participă la dezvoltarea unei 
economii a creației solidare;

2. solicită Comisiei să respecte și să 
recunoască acțiunile desfășurate de 
serviciile culturale și de organizațiile 
nonprofit și inițiativele private care 
participă la dezvoltarea unei economii a 
creației;

Or. nl
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Amendamentul 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră necesară adăugarea, la lista 
stabilită în cartea verde a sectoarelor ce 
constituie industriile culturale și creative, 
a modei și a turismului cultural, aceste 
două sectoare distingându-se printr-o 
componentă importantă de creație și prin 
spiritul de întreprindere, important din 
punct de vedere economic și al 
competitivității internaționale în Europa ;

Or. it

Amendamentul 31
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este indispensabilă 
îmbunătățirea cunoștințelor, a 
capacităților și a perspectivelor 
profesionale a lucrătorilor angajați în 
domeniul culturii și al creativității și 
încurajează statele membre să promoveze 
programe de învățare pe tot parcursul 
vieții în acest sens ;

Or. el

Amendamentul 32
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază impactul sectorului creației 
asupra locurilor de muncă din Uniune și 
caracterul special al relațiilor de muncă 
din acest sector, prin comparație cu 
munca salariată;

Or. fi

Amendamentul 33
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. remarcă faptul că o parte importantă 
a muncii în sectorul creației se face în 
afara relațiilor de muncă propriu-zise, fie 
ca liber-profesionist, fie ca mic 
antreprenor, ceea ce joacă un rol 
considerabil asupra securității sociale și a 
protecției lucrătorilor din sector ;

Or. fi

Amendamentul 34
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau în 
curs de formare, precum și dezvoltarea 
programelor de rezidență și a atelierelor 
pentru artiști și solicită statelor membre să 
elimine obstacolele din calea liberei 
circulații, în special în cadrul schimburilor 
între artiști din UE și între statele membre 
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țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

ale UE și țări terțe, cu respectarea atât a 
legislației privind accesul teritorial, cât și 
al reglementărilor în domeniul luptei 
contra traficului uman; solicită Comisiei 
să intensifice combaterea obstacolelor 
împotriva liberei circulații și să elimine 
toate barierele ce împiedică tinerii să se 
îndrepte către sectorul creativ ;

Or. fr

Amendamentul 35
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și 
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

3. încurajează inițiativele Uniunii 
Europene și ale statelor membre în 
materie de mobilitate, în special pentru 
studenți, ucenici, stagiari și tineri creatori 
cu studii în domeniu sau fără, precum și 
dezvoltarea programelor de rezidență și a 
atelierelor pentru artiști și solicită Uniunii 
Europene și statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații a 
persoanelor și din calea obținerii de vize, 
în special în cadrul schimburilor între 
artiști din UE și între statele membre ale 
UE și țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 36
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
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tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor 
de rezidență și a atelierelor pentru artiști
și solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

tineri creatori și solicită statelor membre să 
elimine obstacolele din calea liberei 
circulații, în special în cadrul schimburilor 
între artiști din UE și între statele membre 
ale UE și țări terțe; solicită Comisiei să 
impună respectarea dreptului la liberă 
circulație;

Or. nl

Amendamentul 37
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și 
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

3. solicită Comisiei să sprijine mobilitatea 
stagiarilor pentru profesioniștii din 
industriile culturale și creative, mai ales 
în cazul tinerilor antreprenori ; 
încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și 
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

Or. en

Amendamentul 38
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și 
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, consistând în încurajarea 
schimburilor de idei și de bune practici și 
îmbunătățirea competențelor lor 
lingvistice, precum și dezvoltarea 
programelor de rezidență și a atelierelor 
pentru artiști și solicită statelor membre să 
elimine obstacolele din calea liberei 
circulații, în special în cadrul schimburilor 
între artiști din UE și între statele membre 
ale UE și țări terțe; solicită Comisiei să 
impună respectarea dreptului la liberă 
circulație;

Or. el

Amendamentul 39
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și 
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și 
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și totodată să studieze fezabilitatea 
programelor de schimb în acest sector 
între statele membre ale UE și țări terțe; 
solicită Comisiei să impună respectarea 
dreptului la liberă circulație în UE;

Or. en
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Amendamentul 40
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori cu studii în domeniu sau 
fără, precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și
solicită statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

3. încurajează inițiativele în materie de 
mobilitate, în special pentru studenți și 
tineri creatori în măsura în care aceștia 
dispun de calificări atestate în domeniu, 
precum și dezvoltarea programelor de 
rezidență și a atelierelor pentru artiști și
recomandă statelor membre să elimine 
obstacolele din calea liberei circulații, în 
special în cadrul schimburilor între artiști 
din UE și între statele membre ale UE și 
țări terțe; solicită Comisiei să impună 
respectarea dreptului la liberă circulație;

Or. de

Amendamentul 41
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
confere un statut profesional specific 
artiștilor, autorilor și creatorilor, 
determinând condițiile prin instrumente 
corespunzătoare de reglementare în 
materie de protecție socială, de asistență 
pentru angajare, de acces la formare 
formală sau nu ; consideră că artiștii, 
autorii și creatorii trebuie ajutați să-și 
manifeste pe deplin potențialul, având în 
vedere că aceștia sunt la originea 
industriilor culturale și de creație;

Or. it
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Amendamentul 42
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită recuperarea decalajului grav 
ce caracterizează încă condiția 
profesională și remunerarea femeilor în 
industriile culturale și de creație, prin 
instrumente adecvate ;

Or. it

Amendamentul 43
Pascale Gruny, Marielle Gallo, Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. încurajează statele membre să 
garanteze o egalitate de tratament în 
materie de acces la cultură tuturor 
tinerilor pentru oferirea de avantaje 
(tarife reduse, vizite gratuite în anumite 
zile etc.), indiferent de statutul acestora 
(studenți, ucenici, stagiari, în căutarea 
unui loc de muncă) ;

Or. fr

Amendamentul 44
Sylvana Rapti, Chrysoula Paliadeli

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază avantajele pe care le oferă 
o educație ce combină cunoașterea 
teoretică a istoriei civilizației și a tehnici, 
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pe de o parte, și creația artistică aplicată 
și gestiunea bunurilor culturale, pe de 
altă parte, în întreprinderi, ateliere etc., 
capabilă să îmbunătățească calificările de 
natură atât teoretică, cât și practică ;

Or. el

Amendamentul 45
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să promoveze
cercetarea comună între industriile 
culturii și ale creației și sectorul educației 
și al formării pentru a facilita aplicarea 
unor tehnici și instrumente creative în 
sectorul instruirii;

4. solicită Comisiei să promoveze cercetări 
și programe de parteneriat comune
industriile culturii și ale creației și sectorul 
educației și al formării pentru a favoriza 
astfel accesul cetățenilor la competențe
creative și interculturale; subliniază că 
perioadele de stagiu și competențele 
interculturale permit cetățenilor să 
înțeleagă alte culturi (ca de exemplu 
cultura rromă) și contribuie astfel la 
integrarea socială ;

Or. en

Amendamentul 46
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile culturii 
și ale creației și sectorul educației și al 
formării pentru a facilita aplicarea unor 
tehnici și instrumente creative în sectorul 
instruirii;

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile culturii 
și ale creației și sectorul educației și al 
formării pentru a facilita aplicarea unor 
tehnici și instrumente creative în sectorul 
instruirii și, reciproc, să încurajeze 
inovarea în industriile culturale și 
sectoarele creative prin intermediul 
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cercetării și al predării;

Or. nl

Amendamentul 47
Elisabeth Morin-Chartier

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile culturii 
și ale creației și sectorul educației și al 
formării pentru a facilita aplicarea unor 
tehnici și instrumente creative în sectorul 
instruirii;

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile culturii 
și ale creației și sectorul educației și al 
formării pentru a dezvolta noi concepte de 
instruirea și de a facilita aplicarea unor noi
tehnici și instrumente creative în sectorul 
instruirii;

Or. fr

Amendamentul 48
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile culturii 
și ale creației și sectorul educației și al 
formării pentru a facilita aplicarea unor 
tehnici și instrumente creative în sectorul 
instruirii;

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună  și parteneriatele între 
industriile culturii și ale creației și sectorul 
educației și al formării pentru a facilita 
aplicarea unor tehnici și instrumente 
creative în sectorul instruirii;

Or. fr

Amendamentul 49
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile culturii 
și ale creației și sectorul educației și al 
formării pentru a facilita aplicarea unor 
tehnici și instrumente creative în sectorul 
instruirii;

4. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile culturii 
și ale creației și sectorul educației și al 
formării,  precum și al formării continue,
pentru a facilita aplicarea unor tehnici și 
instrumente creative în sectorul instruirii;

Or. de

Amendamentul 50
Karima Delli, Patrick Le Hyaric, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea de a schimba 
informații și bune practici, de a 
îmbunătății oferta de formare, îndeosebi 
în materie de tehnologii digitale și de 
gestiune a întreprinderii, pentru 
dezvoltarea de noi competențe și 
facilitarea formării pe tot parcursul vieții, 
de exemplu prin facilitarea accesului la 
programele și fondurile europene 
existente, favorizând astfel accesul 
îmbunătățit la locuri de muncă decente și 
prin consolidarea și recunoașterea 
competențelor creative ale lucrătorilor din 
sectorul cultural și creativ, foarte sensibili 
la transformările economice și 
tehnologice ;

Or. fr

Amendamentul 51
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește că profesiile artistice 
constituie unul din pilonii patrimoniului 
nostru cultural și ai economiei noastre și 
că trebuie așadar asigurată conservarea 
acestora prin intermediul unor 
mecanisme adecvate de transmitere a 
cunoștințelor și competențelor, așa cum se
subliniază în Rezoluția din 10 aprilie 2008 
a Parlamentului European referitoare la 
industriile culturale din Europa ;

Or. fr

Amendamentul 52
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită Comisiei să promoveze 
utilizarea, difuzarea și dezvoltarea de 
software gratuit și de standarde 
transparente, reprezentând un potențial 
de inovație, de creativitate, de difuzare a 
cunoștințelor și de creare de locuri de 
muncă ;

Or. fr

Amendamentul 53
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre, Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța fundamentală 
pentru industriile culturale și creative a 
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politicilor specifice de formare care iau în 
considerare atât dimensiunea formală a 
instruirii, precum și cea informală, care 
se dezvoltă drept formare continuă pe tot 
parcursul vieții și care se concretizează și 
sub forma ajutoarelor acordate 
instituțiilor de formare din acest sector ;

Or. it

Amendamentul 54
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să apeleze la statele 
membre pentru a completa cadrul de 
recunoaștere reciprocă a diplomelor 
profesionale și a cursurile de formare, 
mai ales în ceea ce privește noile 
competențe necesare în industriile 
culturale și creative;

Or. it

Amendamentul 55
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. este în favoarea unui sprijin mai 
susținut pentru promovarea mobilității 
artiștilor și a profesioniștilor din domeniul 
culturii, factor ce contribuie la crearea de 
noi piețe și posibilități de angajare ;

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

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene în favoarea 
dezvoltării sectorului culturii și al 
creației;

5. solicită Comisiei să promoveze 
cercetarea comună între industriile 
culturii și ale creației și sectorul educației 
și al formării pentru a facilita aplicarea 
unor tehnici și instrumente creative în 
sectorul instruirii; și să îmbunătățească 
formarea pe tot parcursul vieții prin 
intermediul, mai ales, al Fondului social 
european, ținând cont de importantele 
transformări tehnologice din acest 
domeniu ;

Or. fr

Amendamentul 57
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene în favoarea dezvoltării 
sectorului culturii și al creației;

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene (de exemplu prin 
intermediul instrumentului de 
microfinanțare) în favoarea dezvoltării
micilor întreprinderi și a micro-
întreprinderilor din domeniul sectorului 
culturii și al creației, pentru a optimiza 
sprijinul acordat întreprinderilor, prin  
facilitarea accesului la informațiile 
privind posibilitățile de finanțare și 
furnizând servicii de consultare, 
promovând noile modele de întreprindere 
și consolidând grupările creative și 
centrele de cercetare economică;

Or. en
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Amendamentul 58
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene în favoarea dezvoltării 
sectorului culturii și al creației;

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene în favoarea dezvoltării 
sectorului culturii și al creației, precum și 
simplificarea procedurii de aplicare 
pentru acestea;

Or. de

Amendamentul 59
Elizabeth Lynne

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene în favoarea dezvoltării 
sectorului culturii și al creației;

5. salută continuarea mobilizării de 
fonduri și programe europene în favoarea 
dezvoltării sectorului culturii și al creației;

Or. en

Amendamentul 60
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene în favoarea dezvoltării 
sectorului culturii și al creației;

5. încurajează mobilizarea responsabilă de 
fonduri și programe europene în favoarea 
dezvoltării sectorului culturii și al creației;

Or. de
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Amendamentul 61
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene în favoarea dezvoltării 
sectorului culturii și al creației;

5. încurajează mobilizarea de fonduri și 
programe europene existente  în favoarea 
dezvoltării sectorului culturii și al creației;

Or. nl

Amendamentul 62
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să invite statele 
membre să sprijine educația artistică și 
creativitatea; solicită acesteia mai ales să 
integreze programele existente, cum ar  fi 
Erasmus, Comenius și MEDIA,
prevăzând linii bugetare destinate 
artiștilor, studenților i profesorilor din 
școlile de artă, tinerilor profesioniști din 
domeniul creației, prin intermediul unor 
modalități de schimburi, de tutelă, de 
mobilitate sau de rezidență ;

Or. it

Amendamentul 63
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 5 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) solicită statelor membre să promoveze 
disponibilitate a formărilor de gestiune, 
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de afaceri și antreprenoriat specifice 
profesioniștilor din domeniul industriilor 
culturale și creative, pentru a le permite 
acestora dezvoltarea capacităților de 
comunicare și antreprenoriat necesare 
într-un mediu socio-economic în 
permanentă schimbare ;

Or. en

Amendamentul 64
Licia Ronzulli

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită statelor membre să acorde 
sprijinul necesar întreprinderilor mici și 
mijlocii ce exercită activități în sectorul 
culturii și creației din Europa ;

Or. it

Amendamentul 65
Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să sprijine investițiile 
în programele europene destinate 
industriilor culturale și ale creației, 
inclusiv cele non-profit, acordând credite 
și dezvoltând programe specifice 
asemănătoare programului MEDIA ;
solicită Comisiei să prevadă inclusiv 
modalități specifice de acces la resursele 
existente, mai ales la Fondul social 
european ;

Or. it
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Amendamentul 66
Tadeusz Cymański

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială, în special de ajutor de șomaj, 
trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială, în special de ajutor de șomaj, 
trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației.

Or. pl

Amendamentul 67
Raffaele Baldassarre, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de 
protecție socială, în special de ajutor de 
șomaj, trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. subliniază că un nivel adecvat de 
protecție socială trebuie să constituie o 
garanție a continuității veniturilor în situații 
de întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

Or. it

Amendamentul 68
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proiect de aviz
Punctul 6 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială, în special de ajutor de șomaj, 
trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială, în special de ajutor de șomaj, 
trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă. consideră printre altele că un 
instrument asemănător care să permită 
garantarea unui nivel similar de protecție 
socială ar putea fi venitul minim și că 
acesta s-ar putea conjuga în mod util cu 
dezvoltarea pe parcursul formării ;

Or. it

Amendamentul 69
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de 
protecție socială, în special de ajutor de 
șomaj, trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. subliniază că este oportună analizarea 
unor măsuri specifice cu caracter 
anticipativ și activ în materie de politică a 
locurilor de muncă (de exemplu ateliere și 
locații de muncă protejate), pentru a 
permite o garanție a continuității 
veniturilor decente în situații de întrerupere 
a activității profesionale, situație 
caracteristică sectorului culturii și al 
creației, și trebuie să reprezinte un mijloc 
de emancipare individuală și colectivă

Or. en
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Amendamentul 70
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială, în special de ajutor de șomaj, 
trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială și al unui venit existențial minim, 
în special în ceea ce privește ajutorul de 
șomaj și asigurările de sănătate, trebuie să 
constituie o garanție a continuității 
veniturilor în situații de întrerupere a 
activității profesionale, situație 
caracteristică sectorului culturii și al 
creației, și trebuie să reprezinte un mijloc 
de emancipare individuală și colectivă

Or. de

Amendamentul 71
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială, în special de ajutor de șomaj, 
trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. subliniază că un nivel ridicat de protecție 
socială, în special de ajutor de șomaj și 
concediu de maternitate, trebuie să 
constituie o garanție a continuității 
veniturilor în situații de întrerupere a 
activității profesionale, situație 
caracteristică sectorului culturii și al 
creației, și trebuie să reprezinte un mijloc 
de emancipare individuală și colectivă.

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

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de 
protecție socială, în special de ajutor de 
șomaj, trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. încurajează statele membre să asigure
un nivel adecvat de protecție socială, în 
special de ajutor de șomaj, trebuie să 
constituie o garanție a continuității 
veniturilor în situații de întrerupere a 
activității profesionale, situație 
caracteristică sectorului culturii și al 
creației, și trebuie să reprezinte un mijloc 
de emancipare individuală și colectivă.

Or. fr

Amendamentul 73
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de 
protecție socială, în special de ajutor de 
șomaj, trebuie să constituie o garanție a 
continuității veniturilor în situații de 
întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

6. subliniază că un nivel de protecție 
socială echivalent cu cel al tuturor 
celorlalți lucrători trebuie să constituie o 
garanție a continuității veniturilor în situații 
de întrerupere a activității profesionale, 
situație caracteristică sectorului culturii și 
al creației, și trebuie să reprezinte un 
mijloc de emancipare individuală și 
colectivă.

Or. nl

Amendamentul 74
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 6 – paragraful 1 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

solicită Comisiei să favorizeze 
întreprinderile mici și micro-
întreprinderile și să faciliteze crearea 
acestora, având în vedere că acestea 
reprezintă majoritatea întreprinderilor din 
industriile culturale și creative și să 
faciliteze accesul acestora la micro-
credite ;

Or. de

Amendamentul 75
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să promoveze Agenda 
muncii decente a OIM și să asigure 
condiții decente de muncă, pentru a 
reduce astfel inegalitățile sociale, pentru a 
combate discriminările și pentru a 
îmbunătăți sănătatea și securitatea 
muncii în sectorul industriilor culturale și 
creative ;

Or. fr

Amendamentul 76
Karima Delli, Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că industriile culturale și 
creative contribuie adeseori la stimularea 
și reconversia  economiilor locale aflate 
în dificultate, favorizând apariția unor noi 
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activități economice și contribuind la 
crearea de noi locuri de muncă durabile, 
îmbunătățind atractivitatea regiunilor și a 
orașelor europene, în scopul asigurării 
coeziunii sociale și teritoriale ;

Or. fr

Amendamentul 77
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să încurajeze statele 
membre să aplice măsuri de sprijin, cum 
ar fi fonduri de garanția sau stimulente 
fiscale, în favoarea întreprinderilor 
culturale sau creative, mai ales în ceea ce 
privește activitățile de producție, de 
distribuție și de exploatare a operelor 
europene în coproducție ;

Or. it

Amendamentul 78
Liisa Jaakonsaari

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. invită Comisia să asigure o protecție 
suficientă împotriva pirateriei operelor 
artistice, pentru a garanta astfel 
permanența locurilor de muncă în 
sectorul creației ; consideră că este 
oportună acordarea unei protecții 
suficiente, având în vedere locurile de 
muncă deja pierdute în acest sector, în 
materie de drept moral, pentru a garanta 
astfel permanența locurilor de muncă în 
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sectorul creației;

Or. fi

Amendamentul 79
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că industria culturală și 
creativă constituie un sector economic de 
sine-stătător, care nu se pretează la 
delocalizare și cu un mare potențial de 
creare de locuri de muncă în Europa ;

Or. nl

Amendamentul 80
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. recunoaște importanța instruirii ce 
permite dezvoltarea spiritului de 
antreprenoriat în acest domeniu ;

Or. nl

Amendamentul 81
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. recunoaște inclusiv importanța 
protecției drepturilor de proprietate 
intelectuală și a unei abordări eficace 
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împotriva încălcărilor la care sunt 
supuse ; consideră că aceste încălcări 
subminează îndeosebi viabilitatea acestui 
sector, chiar dacă drepturile de 
proprietate intelectuală reprezintă o
garanție a veniturilor și a locurilor de 
muncă în sectorul cultural și creativ ;

Or. nl

Amendamentul 82
Dirk Sterckx

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. invită Comisia să analizeze și să 
încurajeze toate posibilitățile de aplicare a 
unor bune practici cum ar fi cea de „tax 
shelter” din Belgia, un regim de exceptare 
fiscală încurajând producția de opere 
audiovizuale și stimulând un climat de 
investiții în sectorul audiovizual belgian ;
reamintește că acest sistem permite 
investitorilor să beneficieze de scutiri 
fiscale de 150% pentru sumele destinate 
activităților audiovizuale belgiene ;

Or. nl


