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Pakeitimas 29
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę ir drauge sudarant sąlygas, kurių 
reikia Sąjungos pramonės 
konkurencingumui užtikrinti. Todėl 
Sąjunga prireikus remia ir papildo 
valstybių narių veiklą, susijusią su kultūrų 
ir kalbų įvairove, Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių konkurencingumo
didinimu ir pagalba prisitaikyti prie 
pramonės permainų, visų pirma profesinio 
regimo priemonėmis;

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę. Todėl Sąjunga prireikus remia ir 
papildo valstybių narių veiklą, susijusią su 
kultūrų ir kalbų įvairove, Europos kultūros 
ir kūrybos sektorių, kaip socialinės ir 
ekonominės plėtros veiksnių, stiprinimu ir 
pagalba prisitaikyti prie pramonės 
permainų, visų pirma profesinio regimo 
priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 30
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę sudarant sąlygas, kurių reikia 
Sąjungos pramonės konkurencingumui 
užtikrinti. Todėl Sąjunga prireikus remia ir 
papildo valstybių narių veiklą, susijusią su 
kultūrų ir kalbų įvairove, Europos kultūros 
ir kūrybos sektorių konkurencingumo 

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę. Be to, sutartimi Sąjunga 
įpareigojama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi sąlygų, kurių reikia Sąjungos 
pramonės konkurencingumui užtikrinti
Todėl Sąjunga prireikus remia ir papildo 
valstybių narių veiklą, susijusią su kultūrų 
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didinimu ir pagalba prisitaikyti prie 
pramonės permainų, visų pirma profesinio 
regimo priemonėmis;

ir kalbų įvairovės gerbimu ir skatinimu, 
Europos kultūros ir kūrybos sektorių 
konkurencingumo didinimu ir pagalba 
prisitaikyti prie pramonės permainų, visų 
pirma profesinio regimo priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 31
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę ir drauge sudarant sąlygas, kurių 
reikia Sąjungos pramonės 
konkurencingumui užtikrinti. Todėl 
Sąjunga prireikus remia ir papildo 
valstybių narių veiklą, susijusią su kultūrų 
ir kalbų įvairove, Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių konkurencingumo 
didinimu ir pagalba prisitaikyti prie 
pramonės permainų, visų pirma profesinio 
regimo priemonėmis;

(1) Sutartyje, kuria siekiama glaudesnės 
Europos tautų sąjungos, nustatytas 
Sąjungos uždavinys, be kita ko, prisidėti 
prie valstybių narių kultūrų klestėjimo, 
gerbiant jų nacionalinę ir regioninę 
įvairovę ir drauge sudarant sąlygas, kurių 
reikia Sąjungos pramonės 
konkurencingumui užtikrinti. Todėl 
Sąjunga prireikus remia ir papildo 
valstybių narių veiklą, susijusią su kultūrų 
ir kalbų įvairove, Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių konkurencingumo 
didinimu ir pagalba prisitaikyti prie 
pramonės permainų, visų pirma pirminio 
ar tęstinio profesinio regimo priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 32
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „Europos kultūros globalizuotame 
pasaulyje darbotvarkėje“, kurią Taryba 

(3) „Europos kultūros globalizuotame 
pasaulyje darbotvarkėje“, kurią Taryba 
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patvirtino savo 2007 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje, nustatyti būsimi Europos 
Sąjungos veiklos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose tikslai. Ja siekiama puoselėti 
kultūrų įvairovę ir skatinti kultūrų dialogą, 
remti kultūrą, kaip kūrybiškumo 
katalizatorių įgyvendinant ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir 
kaip labai svarbų Europos Sąjungos 
tarptautinių santykių aspektą; atsižvelgiant 
į

patvirtino savo 2007 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje, nustatyti būsimi Europos 
Sąjungos veiklos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose tikslai. Ja siekiama puoselėti 
kultūrų įvairovę ir skatinti kultūrų dialogą, 
remti kultūrą, kaip kūrybiškumo 
katalizatorių įgyvendinant ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo Lisabonos
strategiją ir kaip labai svarbų Europos 
Sąjungos tarptautinių santykių aspektą; 
atsižvelgiant į

Or. en

Pakeitimas 33
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „Europos kultūros globalizuotame 
pasaulyje darbotvarkėje“, kurią Taryba 
patvirtino savo 2007 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje, nustatyti būsimi Europos 
Sąjungos veiklos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose tikslai. Ja siekiama puoselėti 
kultūrų įvairovę ir skatinti kultūrų dialogą, 
remti kultūrą, kaip kūrybiškumo 
katalizatorių įgyvendinant ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją ir 
kaip labai svarbų Europos Sąjungos 
tarptautinių santykių aspektą; atsižvelgiant 
į

(3) „Europos kultūros globalizuotame 
pasaulyje darbotvarkėje“, kurią Taryba 
patvirtino savo 2007 m. lapkričio 16 d. 
rezoliucijoje, nustatyti būsimi Europos 
Sąjungos veiklos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose tikslai. Ja siekiama puoselėti 
kultūrų įvairovę ir skatinti kultūrų dialogą, 
specialistų mobilumą, remti kultūrą, kaip 
kūrybiškumo katalizatorių įgyvendinant 
ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
strategiją ir kaip socialinės įtrauktiems ryšį 
ir labai svarbų Europos Sąjungos 
tarptautinių santykių aspektą; atsižvelgiant 
į

Or. fr

Pakeitimas 34
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) natūralu, kad Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių fragmentacija yra 
nacionalinio ir lingvistinio pobūdžio. Viena 
vertus, tokia fragmentacija lemia 
nevienalytį ir iš esmės nepriklausomą 
kultūrinį kraštovaizdį ir leidžia pasireikšti 
skirtingoms kultūrinėms tradicijoms, 
įprasminančioms Europos paveldo 
įvairovę. Kita vertus, tai reiškia 
neoptimalią tarptautinę kūrinių sklaidą, 
nepakankamą šios srities veiklos vykdytojų 
judumą Sąjungoje ir už jos ribų, netolygų 
geografinį pasiskirstymą ir – galiausiai –
menkesnį vartotojų pasirinkimą;

(10) natūralu, kad Europos kultūros ir 
kūrybos sektorių fragmentacija yra 
nacionalinio ir lingvistinio pobūdžio. Vis 
dėlto, taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad 
regiono ir vietos lygmenimis esama 
kultūros ir kūrybos sektorių, kurie ne 
visada sutampa su nacionalinėmis ir 
lingvistinėmis valstybių narių ribomis.
Viena vertus, tokia fragmentacija lemia 
nevienalytį ir iš esmės nepriklausomą 
kultūrinį kraštovaizdį ir leidžia pasireikšti 
skirtingoms kultūrinėms tradicijoms, 
įprasminančioms Europos paveldo 
įvairovę. Kita vertus, tai reiškia 
neoptimalią tarptautinę kūrinių sklaidą, 
nepakankamą šios srities veiklos vykdytojų 
judumą Sąjungoje ir už jos ribų, netolygų 
geografinį pasiskirstymą ir – galiausiai –
menkesnį vartotojų pasirinkimą;

Or. it

Pakeitimas 35
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) perėjimas prie skaitmeninių 
technologijų daro didžiulį poveikį kultūros 
ir kūrybos prekių ir paslaugų gamybos, 
sklaidos, prieigos, vartojimo ir finansinio 
įvertinimo būdams. Drauge šie pokyčiai 
Europos kultūros ir kūrybos sektoriams 
teikia didelių galimybių. Mažesnės 
platinimo išlaidos, nauji sklaidos kanalai ir 
naujos nišinių produktų galimybės – visa 
tai gali palengvinti prieigą ir padidinti 
sklaidą visame pasaulyje. Kad būtų 
išnaudotos šios galimybės ir prisitaikyta 
prie naujų sąlygų, kurias nulėmė perėjimas 

(11) perėjimas prie skaitmeninių 
technologijų daro didžiulį poveikį kultūros 
ir kūrybos prekių ir paslaugų gamybos, 
sklaidos, prieigos, vartojimo ir finansinio 
įvertinimo būdams. Jis užtikrina lengvą 
prieigą prie kultūros vertybių, taip pat ir 
tarpkultūrinių ryšių stiprinimą. Drauge šie 
pokyčiai Europos kultūros ir kūrybos 
sektoriams teikia didelių galimybių. 
Mažesnės platinimo išlaidos, nauji sklaidos 
kanalai ir naujos nišinių produktų 
galimybės – visa tai gali palengvinti 
prieigą ir padidinti sklaidą visame 
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prie skaitmeninių technologijų ir 
globalizacija, kultūros ir kūrybos 
sektoriuose reikia ugdyti naujus įgūdžius ir 
reikalauti didesnių finansavimo galimybių 
siekiant atnaujinti įrangą, kurti naujus 
gamybos ir platinimo metodus, pritaikyti 
verslo modelius;

pasaulyje. Kad būtų išnaudotos šios 
galimybės ir prisitaikyta prie naujų sąlygų, 
kurias nulėmė perėjimas prie skaitmeninių 
technologijų ir globalizacija, kultūros ir 
kūrybos sektoriuose reikia ugdyti naujus 
įgūdžius ir reikalauti didesnių finansavimo 
galimybių siekiant atnaujinti įrangą, kurti 
naujus gamybos ir platinimo metodus, 
pritaikyti verslo modelius;

Or. hu

Pakeitimas 36
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) viena didžiausių problemų, su 
kuriomis susiduria kultūros ir kūrybos 
sektorių veiklos vykdytojai, visų pirma 
nedideli, kaip antai mažos ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) ir labai mažos įmonės, –
sudėtinga prieiga prie finansavimo šaltinių, 
kurių reikia veiklai ir augimui finansuoti, 
konkurencingumui išlaikyti ir tarptautinei 
veiklai plėtoti. Ši problema aktuali iš esmės 
visoms MVĮ, tačiau kultūros ir kūrybos 
sektoriuose veikiančių įmonių padėtis 
gerokai sudėtingesnė – taip yra dėl didelės 
jų turto dalies nematerialumo, veiklos 
unikalumo, šių sektorių veiklos vykdytojų 
ir finansų įstaigų nepasirengimo investuoti 
į tokią veiklą;

(13) viena didžiausių problemų, su 
kuriomis susiduria kultūros ir kūrybos 
sektorių veiklos vykdytojai, visų pirma 
nedideli, kaip antai NVO arba asociacijos, 
mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir labai 
mažos įmonės, – sudėtinga prieiga prie 
finansavimo šaltinių, kurių reikia veiklai ir 
augimui finansuoti, konkurencingumui 
išlaikyti ir tarptautinei veiklai plėtoti. Ši 
problema aktuali iš esmės visoms MVĮ, 
tačiau kultūros ir kūrybos sektoriuose 
veikiančių įmonių padėtis gerokai 
sudėtingesnė – taip yra dėl didelės jų turto 
dalies nematerialumo, veiklos unikalumo, 
šių sektorių veiklos vykdytojų ir finansų 
įstaigų nepasirengimo investuoti į tokią 
veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 37
Mara Bizzotto
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Programoje galės dalyvauti 
stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir 
potencialios šalys kandidatės, 
įgyvendinančios pasirengimo narystei 
strategiją, pagal šių šalių dalyvavimo 
Sąjungos programose bendruosius 
principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus 
atitinkamuose bendruosiuose 
susitarimuose, Asociacijos tarybos 
sprendimuose ir panašiuose dokumentuose; 
EEE susitarimą pasirašiusios ELPA šalys ir 
Europos kaimynystės politikos šalys pagal 
su šiomis šalimis pasirašytuose 
bendruosiuose susitarimuose dėl 
dalyvavimo Europos Sąjungos programose 
nustatytą tvarką. Šveicarijos 
Konfederacijos dalyvavimas priklauso nuo 
konkrečių susitarimų su šia šalimi;

(17) Programoje turėtų galėti dalyvauti 
stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir 
potencialios šalys kandidatės, 
įgyvendinančios pasirengimo narystei 
strategiją, pagal šių šalių dalyvavimo 
Sąjungos programose bendruosius 
principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus 
atitinkamuose bendruosiuose 
susitarimuose, Asociacijos tarybos 
sprendimuose ir panašiuose dokumentuose; 
ji taip pat turėtų būti atvira EEE 
susitarimą pasirašiusioms ELPA šalims ir 
Europos kaimynystės politikos šalims
pagal su šiomis šalimis pasirašytuose 
bendruosiuose susitarimuose dėl 
dalyvavimo Europos Sąjungos programose 
nustatytą tvarką. Šveicarijos 
Konfederacijos dalyvavimas turėtų 
priklausyti nuo konkrečių susitarimų su šia 
šalimi;

Or. it

Pakeitimas 38
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) be to, pagal Programą bus galima 
dalyvauti dvišalėje ir daugiašalėje 
bendradarbiavimo veikloje su ES
nepriklausančiomis šalimis ir tam bus 
skirtas papildomas finansavimas, kurio 
dydis kol kas nenustatytas;

(18) be to, pagal Programą taip pat turėtų 
būti galima dalyvauti dvišalėje ir 
daugiašalėje bendradarbiavimo veikloje su 
Sąjungai nepriklausančiomis šalimis ir tam 
bus skirtas papildomas finansavimas, kurio 
dydis kol kas nenustatytas;

Or. it
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Pakeitimas 39
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų pridėtinės 
Europos vertės, papildytų valstybių narių 
veiklą ir atitiktų Sutarties 167 straipsnio 4 
dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų 
pirma tokiose srityse kaip švietimas, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, pramonės 
ir sanglaudos politika, turizmas ir išorės 
santykiai;

(20) būtina užtikrinti, kad visa pagal šią 
Programą vykdoma veikla teiktų pridėtinės 
Europos vertės, papildytų valstybių narių 
veiklą ir atitiktų Sutarties 167 straipsnio 4 
dalį bei derėtų su kita Sąjungos veikla, visų 
pirma tokiose srityse kaip švietimas, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, socialinė 
politika, pramonės ir sanglaudos politika, 
turizmas ir išorės santykiai;

Or. fr

Pakeitimas 40
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) laikantis veiklos rezultatų vertinimo 
principų, Programos stebėsenos ir 
vertinimo procedūros, be kita ko, turėtų 
apimti išsamias metines ataskaitas ir 
konkrečius, išmatuojamus, pasiekiamus, 
aktualius ir savalaikius tikslus bei 
rodiklius, nurodytus šiame reglamente;

(27) laikantis veiklos rezultatų vertinimo 
principų, Programos stebėsenos ir 
vertinimo procedūros, be kita ko, turėtų 
apimti išsamias metines ataskaitas ir 
kiekybinius ir kokybinius, išmatuojamus, 
pasiekiamus, aktualius ir savalaikius tikslus 
bei rodiklius, nurodytus šiame reglamente.

Or. fr

Pakeitimas 41
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) programos taikymo kontekste yra 
svarbu užtikrinti kultūros ir kūrybos 
sektoriuose sukurtų darbo vietų kokybę, 
kadangi šiems sektoriams dažnai būdingi 
netvirti ir nestabilūs darbo santykiai. 

Or. fr

Pakeitimas 42
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30b) įgyvendinant programą turėtų vykti 
ir dialogas su visomis suinteresuotomis 
kultūros ir kūrybos sektorių šalimis, 
įskaitant pilietinės visuomenės ir 
nekomercinio sektoriaus veikėjus.

Or. fr

Pakeitimas 43
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. veiklos vykdytojai – kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistai, organizacijos, įmonės 
ar institucijos;

2. veiklos vykdytojai – kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistai, asociacijos arba 
fondai, įmonės ar institucijos;

Or. fr
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Pakeitimas 44
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) didinti kultūros ir kūrybos sektorių
konkurencingumą, kad būtų remiamas 
pažangus, tvarus ir integracinis augimas.

(b) sustiprinti kultūros ir kūrybos sektorių
visumą siekiant dalyvauti Europos 
socialinėje ir ekonominėje plėtroje ir 
remti pažangų, tvarų ir integracinį 
augimą.

Or. fr

Pakeitimas 45
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) didinti kultūros ir kūrybos sektorių 
konkurencingumą, kad būtų remiamas
pažangus, tvarus ir integracinis augimas.

(b) didinti kultūros ir kūrybos sektorių 
socialinę ir pilietinę dimensiją ir 
lankstumą, kad būtų užtikrintas pažangus, 
tvarus ir integracinis augimas.

Or. fr

Pakeitimas 46
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinti finansinius kultūros ir kūrybos 
sektorių, visų pirma juose veikiančių mažų 
ir vidutinių įmonių ir organizacijų, 
pajėgumus;

(c) didinti finansinius kultūros ir kūrybos 
sektorių, visų pirma juose veikiančių mažų 
ir vidutinių įmonių, mikroįmonių ir 
organizacijų, pajėgumus, būtent viešojo 
sektoriaus ir nekomercinio sektoriaus 
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organizacijas;

Or. fr

Pakeitimas 47
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) didinti finansinius kultūros ir kūrybos 
sektorių, visų pirma juose veikiančių mažų 
ir vidutinių įmonių ir organizacijų, 
pajėgumus;

(c) didinti finansinius kultūros ir kūrybos 
sektorių, visų pirma juose veikiančių mažų 
ir vidutinių įmonių ir organizacijų, 
pajėgumus; ir rengti esamas mokymo 
programas, pvz., mokymosi visą gyvenimą 
programą, Erasmus programą ir t.t.,

Or. hu

Pakeitimas 48
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Sąjungos mažųjų 
ir vidutinių įmonių skolos priemonę. Šios 
priemonės prioritetai yra:

1. Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Sąjungos mažųjų 
ir vidutinių įmonių bei mikroįmonių skolos 
priemonę atsižvelgiant į Komisijos 
rekomendaciją 2003/361 dėl labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo. 
Šios priemonės prioritetai yra:

Or. de

Pakeitimas 49
Malika Benarab-Attou
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Sąjungos mažųjų 
ir vidutinių įmonių skolos priemonę. Šios 
priemonės prioritetai yra:

1. Komisija nustato kultūros ir kūrybos 
sektoriams skirtą finansinę priemonę, kuri 
bus įgyvendinama pagal Sąjungos mažųjų 
ir vidutinių įmonių, labai mažų įmonių ir 
asociacijų arba fondų skolos priemonę. 
Šios priemonės prioritetai yra:

Or. fr

Pakeitimas 50
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kultūros veiklos vykdytojų ir politikų 
tarptautinio masto dalijimasis patirtimi ir 
žiniomis, susijusiais su naujais verslo
modeliais, savitarpio mokymusi ir tinklų 
veikla, siekiant plėtoti kultūros ir kūrybos 
sektorius;

(a) kultūros veiklos vykdytojų ir politikų 
tarptautinio masto dalijimasis patirtimi ir 
žiniomis, susijusiomis su naujais 
socialiniais ir ekonominiais modeliais, 
pagrįstais savitarpio mokymusi ir tinklų 
veikla, siekiant plėtoti kultūros ir kūrybos 
sektorius;

Or. fr

Pakeitimas 51
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio f punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistų, institucijų, platformų 
ir tinklų bendradarbiavimą;

skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos 
sektorių specialistų, institucijų, platformų 
ir tinklų mobilumą ir bendradarbiavimą;



PE491.020v01-00 14/19 AM\903862LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 52
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) remti kultūros veiklą ir menininkų 
dalyvavimą socialinės integracijos 
veikloje;

Or. fr

Pakeitimas 53
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) remti kultūros veiklos vykdytojų 
kūrybingumą ir eksperimentavimą, 
nesvarbu kokio dydžio būtų susijusi 
organizacija;

Or. fr

Pakeitimas 54
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti ir stiprinti Europos veiklos 
vykdytojus ir tarptautinius kultūros tinklus, 
kad jiems būtų lengviau naudotis 

(c) remti ir stiprinti Europos veiklos 
vykdytojus ir tarptautinius kultūros tinklus, 
kad jiems būtų lengviau naudotis 
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profesinėmis galimybėmis. profesinėmis galimybėmis, tęstiniu 
profesiniu mokymu ir menininkų 
mobilumu.

Or. de

Pakeitimas 55
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remti Europos literatūros sklaidą; (b) remti tarpvalstybinę kūrinių ir meno 
bei kultūros dirbinių sklaidą;

Or. en

Pakeitimas 56
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remti Europos literatūros sklaidą; (b) remti tarpvalstybinę kūrinių ir meno 
bei kultūros dirbinių sklaidą;

Or. en

Pakeitimas 57
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) remti Europos literatūros sklaidą; (b) remti Europos literatūros ir įvairių 
kultūros vertybių ir meno kūrinių sklaidą;
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Or. hu

Pakeitimas 58
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti auditorijos formavimą ir taip 
skatinti domėtis Europos kūrėjų darbais.

(c) remti auditorijos formavimą ir visiems 
prieinamas galimybes susipažinti su 
kultūra ir taip skatinti domėtis Europos 
kūrėjų darbais.

Or. fr

Pakeitimas 59
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) organizacijų, kurių uždavinys –
Europos lygmeniu remti naujus talentus ir 
skatinti menininkų judumą ir jų kūrinių 
sklaidą, veikla, daranti sisteminį ir didelio 
masto poveikį;

(c) organizacijų, kurių uždavinys –
Europos lygmeniu remti naujus talentus ir 
skatinti menininkų judumą ir jų kūrinių 
sklaidą, veikla; Menininkai turi galėti 
veiksmingai, be jokios diskriminacijos, 
naudotis jų teisėmis, būtent susijusiomis 
su socialine apsauga, teise gauti bedarbio 
pašalpą arba pensiją, nepriklausomai 
kokioje ES valstybėje narėje jie dirba;

Or. fr

Pakeitimas 60
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) galimybių dalyvauti audiovizualinio 
sektoriaus specialistams skirtose kino 
mugėse ir patekti į kitų šalių rinkas 
sudarymas bei naudojimosi internetinėmis 
verslo priemonėmis Europoje ir už jos ribų 
skatinimas;

(d) galimybių dalyvauti audiovizualinio 
sektoriaus specialistams skirtose kino 
mugėse, patekti į kitų šalių rinkas 
sudarymas ir dalyvauti tęstinio mokymosi 
veikloje bei naudojimosi internetinėmis 
verslo priemonėmis Europoje ir už jos ribų 
skatinimas;

Or. de

Pakeitimas 61
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) iniciatyvos, kuriomis siekiama pristatyti 
ir viešinti Europos audiovizualinių kūrinių 
įvairovę;

(h) iniciatyvos, kuriomis siekiama pristatyti 
ir viešinti Europos audiovizualinių kūrinių 
įvairovę, būtent jų lingvistinę įvairovę, 
remiant vertimą raštu, dubliavimą ir 
subtitravimą;

Or. en

Pakeitimas 62
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) iniciatyvos, kuriomis siekiama pristatyti 
ir viešinti Europos audiovizualinių kūrinių 
įvairovę;

(h) iniciatyvos, kuriomis siekiama pristatyti 
ir viešinti Europos audiovizualinių kūrinių 
įvairovę, būtent jų lingvistinę įvairovę, 
remiant vertimą raštu, dubliavimą ir 
subtitravimą;

Or. en
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Pakeitimas 63
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) parama pagalbinių technologijų 
įdiegimui kultūros centruose ir mokymo 
įstaigose siekiant išplėsti žmonių su 
regėjimo ar klausos negalia galimybes 
susipažinti su kultūra, pasinaudoti teise į 
švietimą ir profesinį mokymą.

Or. ro

Pakeitimas 64
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atitinkamų sričių, visų pirma švietimo, 
užimtumo, sveikatos, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, įmonių, turizmo, teisingumo ir 
vystymosi, ES politika;

(a) atitinkamų sričių, visų pirma švietimo, 
užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, įmonių, 
turizmo, teisingumo ir vystymosi, ES 
politika;

Or. fr

Pakeitimas 65
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žmonių, kurie pareiškė, kad aktyviai 
dalyvavo kultūros seminaruose arba kito 
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pobūdžio kūrybos ir (ar) gamybos 
renginiuose, procentas ir kvalifikacija

Or. fr

Pakeitimas 66
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punkto pirmos pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kultūros veiklos vykdytojų 
internacionalizacija ir užmegztų 
tarptautinių partnerysčių skaičius;

– kultūros veiklos vykdytojų 
internacionalizacija bei judumas ir 
užmegztų tarptautinių partnerysčių 
skaičius;

Or. de

Pakeitimas 67
Malika Benarab-Attou

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies b punkto pirmos pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kultūros veiklos vykdytojų 
internacionalizacija ir užmegztų 
tarptautinių partnerysčių skaičius;

– kultūros veiklos vykdytojų įvairinimas ir
internacionalizacija ir užmegztų 
tarptautinių partnerysčių skaičius;

Or. fr


