
PA\831409BG.doc PE448.926v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2010/2156(INI)

28.9.2010

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по култура и образование

относно отключването на потенциала на културните и творческите 
индустрии
(2010/2156(INI))

Докладчик по становище: Karima Delli



PE448.926v01-00 2/3 PA\831409BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\831409BG.doc 3/3 PE448.926v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

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

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

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

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

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

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


