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Poprawka 1
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury 
i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z 
głównych sił napędowych wzrostu w UE;

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury 
i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną 
z głównych sił napędowych wzrostu w UE;
wzywa w związku z tym Komisję do 
wspierania konkurencyjnych 
i gospodarczych modeli przedsiębiorstw 
z branży kultury i branży twórczej w celu 
maksymalnego zwiększenia potencjału 
w zakresie miejsc pracy w Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 2
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury
i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną 
z głównych sił napędowych wzrostu w UE;

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury
i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną 
z głównych sił napędowych wzrostu w UE, 
a także podkreśla stałą rolę europejskiej 
kultury i twórczości kulturalnej 
w tworzeniu wspólnej tożsamości 
europejskiej; 

Or. el
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Poprawka 3
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury
i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z 
głównych sił napędowych wzrostu w UE;

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury
i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z 
głównych sił napędowych wzrostu w UE
tworzącą miejsca pracy, odgrywającą 
istotną rolę w globalnych łańcuchach 
wartości i pobudzającą innowacje;

Or. en

Poprawka 4

Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury 
i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z 
głównych sił napędowych wzrostu w UE;

1. podkreśla, że kultura ma kluczowe 
znaczenie dla społeczeństwa; uznaje 
przedsiębiorstwa z branży kultury i branży 
twórczej, które zapewniają 5 mln miejsc 
pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z 
głównych sił napędowych wzrostu w UE;

Or. en

Poprawka 5
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury 1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury
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i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z 
głównych sił napędowych wzrostu w UE;

i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z 
głównych sił napędowych wzrostu,  
przemysłu europejskiego i tworzenia 
miejsc pracy w UE;

Or. en

Poprawka 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla konieczność zastosowania 
strategicznego podejścia, dzięki któremu 
zasoby, którymi dysponujemy, staną się 
podstawą kreatywnej gospodarki i 
społeczeństwa charakteryzującego się 
spójnością, w którym umocnione zostaną 
więzi między edukacją, szkoleniem 
zawodowym i przedsiębiorstwami z branży 
kultury i branży twórczej, co zwiększy 
potencjał MŚP działających w tych 
branżach;

Or. ro

Poprawka 7
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do dalszych wysiłków 
na rzecz lepszego zdefiniowania branży 
kultury i branży twórczej w celu 
dogłębnego przeanalizowania ich wpływu 
na długoterminowy wzrost 
i konkurencyjność międzynarodową, a 
także by jeszcze bardziej zachęcać do 
uznania specyfiki tego sektora;
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Or. en

Poprawka 8

Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że zawody twórcze są 
jednym z filarów naszego dziedzictwa 
kulturalnego i naszej gospodarki oraz że 
w związku z tym należy zapewnić ich 
trwałość za pomocą odpowiednich 
mechanizmów przekazywania 
umiejętności i kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 9
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że oprócz bezpośredniego 
udziału w PKB kultura posiada również 
wartość dodaną jako element 
przyczyniający się do spójności naszych 
społeczeństw;

Or. es

Poprawka 10
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

1b. przyznaje, że przedsiębiorstwa z branży 
kultury i branży twórczej mają duży 
potencjał synergii i stanowią ważną siłę 
napędową innowacji gospodarczej i 
społecznej w wielu innych sektorach, 
przyczyniając się jednocześnie do 
wspierania warunków gospodarczych 
sprzyjających niskiej emisji dwutlenku 
węgla;

Or. es

Poprawka 11

Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie sprawnego 
wdrożenia i pomyślnej realizacji 
inicjatywy dotyczącej agendy cyfrowej dla 
umożliwienia przedsiębiorstwom z branży 
kultury i branży twórczej pełnego 
wykorzystywania możliwości, jakie 
stwarzają szerokie pasmo o dużym zasięgu 
i prędkości oraz nowe technologie 
bezprzewodowe;

2. podkreśla znaczenie sprawnego 
wdrożenia i pomyślnej realizacji 
inicjatywy dotyczącej agendy cyfrowej dla 
umożliwienia przedsiębiorstwom z branży 
kultury i branży twórczej skutecznego 
dostosowania się do wszelkich nowych
możliwości, jakie stwarzają szerokie 
pasmo o dużym zasięgu i prędkości oraz 
technologie bezprzewodowe;

Or. en

Poprawka 12
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że zgodnie z badaniem 
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przeprowadzonym niedawno przez 
Centrum Polityki Europejskiej wartość 
dodatkową jednolitego rynku cyfrowego 
w Unii Europejskiej w latach 2010-2020 
oszacowano na ponad 4% PKB i ponad 
500 mld EUR; dlatego podkreśla, że UE 
musi koniecznie utworzyć prawdziwy 
jednolity rynek treści i usług 
internetowych o wysokim poziomie 
zaufania;

Or. en

Poprawka 13
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie zwiększenia 
inwestycji i poprawy jakości tych 
inwestycji w dziedzinie technologii 
identyfikacji radiowej (RFID) i innych 
technologii związanych z Internetem 
przedmiotów, które stanowią ogromny 
potencjał dla rozwoju w dziedzinie 
logistyki, opieki zdrowotnej, transportu, 
efektywności energetycznej, ochrony 
środowiska, wytwórstwa, sprzedaży 
detalicznej i walki z podrabianiem;

Or. en

Poprawka 14
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie 
interoperacyjności oraz standardów 
tworzenia równych warunków dostępu dla 
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nowych platform i narzędzi oraz znaczenie 
opracowania norm, które przyczynią się 
do stworzenia rynku sprzyjającego 
innowacji oraz unikania systemów, które 
mogłyby ograniczyć dostęp do 
zróżnicowanych treści; 

Or. ro

Poprawka 15
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, by zapewniły 
przedsiębiorstwom z branży kultury 
i branży twórczej większe możliwości 
wykorzystywania rynków internetowych 
i umożliwiły artystom czerpanie korzyści 
ze środowiska cyfrowego;

Or. en

Poprawka 16

Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, w kontekście 
agendy cyfrowej, o wspieranie
przedsiębiorstw z branży kultury i branży 
twórczej w dążeniu do rozwoju
konkurencyjnych i innowacyjnych 
internetowych modeli działalności 
opartych na współfinansowaniu i podziale 
ryzyka między te przedsiębiorstwa i 
pośredników;

3. apeluje do Komisji, w kontekście 
agendy cyfrowej, o wspieranie MŚP w 
dążeniu do rozwoju przyjaznych dla 
konsumenta i innowacyjnych 
internetowych modeli działalności 
opartych na współfinansowaniu i podziale 
ryzyka między te przedsiębiorstwa i 
pośredników;
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Or. en

Poprawka 17
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że polityka UE w zakresie 
innowacji ma do odegrania rolę we 
wspieraniu potencjału innowacyjnego 
kreatywnych MŚP i musi uwzględnić
ważną rolę, jaką odgrywają branże 
twórcze w urzeczywistnianiu kreatywnego 
społeczeństwa przyjaznego innowacjom, i 
w związku tym apeluje o unikanie 
niepotrzebnych kosztów i biurokracji przy 
zamówieniach publicznych w odniesieniu 
do MŚP; 

Or. en

Poprawka 18
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie rozwijania 
biblioteki cyfrowej „Europeana” i 
wykorzystywania jej jako centralnego 
narzędzia wspierania dziedzictwa 
kulturowego i twórczości kulturalnej 
Europy, a także jako punktu wyjścia dla 
działalności edukacyjnej, kulturalnej, 
innowacyjnej i przedsiębiorczości; 

Or. el
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Poprawka 19
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do pobudzania publicznych 
i prywatnych inwestycji w branży kultury 
i branży twórczej celem tworzenia 
i rozwijania łatwych do powielenia 
technologii służących poprawie jakości 
w dziedzinie efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 20

Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, jakie znaczenie ma 
interoperacyjność dla producentów 
i użytkowników;

Or. en

Poprawka 21
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do pobudzania 
rozwijania e-umiejętności, aby umożliwić 
MŚP dostęp do branży kultury i branży 
twórczej oraz zapewnić ich maksymalny 



PE456.786v01-00 12/25 AM\853901PL.doc

PL

udział w rynku wewnętrznym;

Or. en

Poprawka 22

Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że prawa własności 
intelektualnej są podstawowym 
składnikiem majątku przedsiębiorstw 
branży twórczej, czynnikiem 
pobudzającym indywidualną kreatywność i 
inwestycje w twórczość; apeluje zatem, 
aby stworzyć systemy pomagające 
przedsiębiorstwom z branży kultury i 
branży twórczej w dostosowaniu się do 
cyfrowej transformacji poprzez usługi 
internetowe oparte na nowych formach 
zarządzania prawami, które będą wspierać 
prawa autorskie;7

4. podkreśla, że prawa autorskie są 
podstawowym składnikiem majątku 
przedsiębiorstw branży twórczej, 
czynnikiem pobudzającym indywidualną 
kreatywność i inwestycje w twórczość; 
apeluje zatem, aby stworzyć systemy 
pomagające przedsiębiorstwom z branży 
kultury i branży twórczej w dostosowaniu 
się do cyfrowej transformacji poprzez
nowe usługi internetowe oraz 
w wykorzystaniu i określeniu wartości 
pieniężnej treści i usług o wartości 
dodanej, tak aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści z cyfryzacji zasobów kultury;

Or. en

Poprawka 23
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że prawa własności 
intelektualnej są podstawowym 
składnikiem majątku przedsiębiorstw 
branży twórczej, czynnikiem 
pobudzającym indywidualną kreatywność i 
inwestycje w twórczość; apeluje zatem, 
aby stworzyć systemy pomagające 

4. podkreśla, że prawa własności 
intelektualnej są podstawowym 
składnikiem majątku przedsiębiorstw 
branży twórczej, czynnikiem 
pobudzającym indywidualną kreatywność i 
inwestycje w twórczość; apeluje zatem, 
aby stworzyć systemy pomagające 
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przedsiębiorstwom z branży kultury i 
branży twórczej w dostosowaniu się do 
cyfrowej transformacji poprzez usługi 
internetowe oparte na nowych formach 
zarządzania prawami, które będą wspierać 
prawa autorskie;

przedsiębiorstwom z branży kultury i 
branży twórczej w dostosowaniu się do 
cyfrowej transformacji poprzez usługi 
internetowe oparte na nowych formach 
zarządzania prawami, które będą wspierać 
prawa autorskie; apeluje również o 
stworzenie racjonalnych ram prawnych 
regulujących ochronę i egzekwowanie 
praw własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 24
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że prawa własności 
intelektualnej są podstawowym 
składnikiem majątku przedsiębiorstw 
branży twórczej, czynnikiem 
pobudzającym indywidualną kreatywność i 
inwestycje w twórczość; apeluje zatem, 
aby stworzyć systemy pomagające 
przedsiębiorstwom z branży kultury i 
branży twórczej w dostosowaniu się do 
cyfrowej transformacji poprzez usługi 
internetowe oparte na nowych formach 
zarządzania prawami, które będą wspierać 
prawa autorskie;

4. podkreśla, że prawa własności 
intelektualnej są podstawowym 
składnikiem majątku przedsiębiorstw 
branży twórczej, czynnikiem 
pobudzającym indywidualną kreatywność i 
inwestycje w twórczość; apeluje zatem, 
aby stworzyć systemy pomagające 
przedsiębiorstwom z branży kultury i 
branży twórczej w dostosowaniu się do 
cyfrowej transformacji poprzez usługi 
internetowe oparte na nowych formach 
zarządzania prawami, które będą wspierać 
prawa autorskie, takie jak rozszerzone 
systemy licencji zbiorowych i proste 
systemy oparte na punktach 
kompleksowej obsługi w zakresie 
nabywania praw;

Or. en

Poprawka 25
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność wprowadzenia 
przepisów, które będą uzupełnieniem 
opierającego się na mechanizmach 
rynkowych podejścia do branż twórczych, 
w tym wydłużenie okresu ochrony praw 
autorskich, tantiemy z pokazu publicznego 
i wspieranie opracowywania baz danych 
dotyczących rozszerzonych praw;

Or. en

Poprawka 26
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. domaga się, by Komisja dokonała 
przeglądu dyrektywy 2001/29/WE w celu 
osiągnięcia większej precyzji i 
zagwarantowania na poziomie UE 
harmonizacji ram prawnych ochrony 
praw autorskich w społeczeństwie 
informacyjnym;

Or. ro

Poprawka 27
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa do zwiększenia inwestycji 
w badania i umiejętności w ogóle, 
a w szczególności na rzecz branż 
twórczych, jako inwestycji 
przyszłościowych;
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Or. en

Poprawka 28
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę finansowania 
inicjatyw na rzecz branży twórczej i 
wskazuje na fakt, że – ze względu na 
charakter przedsiębiorstw z branży kultury 
i branży twórczej – najodpowiedniejszymi 
formami finansowania są inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym, 
inwestor indywidualny, finansowanie o 
charakterze mieszanym, a także proponuje 
wykorzystanie ram Europejskiego 
Stowarzyszenia Branż Twórczych (ECIA) 
jako platformy dostępu do 
międzynarodowego doradztwa w zakresie 
gotowości inwestycyjnej i 
długoterminowych strategii działalności 
handlowej;

5. podkreśla pilną potrzebę finansowania 
inicjatyw na rzecz branży twórczej i 
wskazuje na fakt, że – ze względu na 
charakter przedsiębiorstw z branży kultury 
i branży twórczej – najodpowiedniejszymi 
formami finansowania są inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym, 
inwestor indywidualny, finansowanie o 
charakterze mieszanym, a także proponuje 
wykorzystanie ram Europejskiego
Stowarzyszenia Branż Twórczych (ECIA) 
jako platformy dostępu do 
międzynarodowego doradztwa w zakresie 
gotowości inwestycyjnej i 
długoterminowych strategii działalności 
handlowej, dostępu do pożyczek, funduszy 
gwarancyjnych, transgranicznych 
inwestycji prywatnych, oraz w celu 
zbadania możliwości utworzenia banku 
branż twórczych;

Or. en

Poprawka 29
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę finansowania 
inicjatyw na rzecz branży twórczej i 
wskazuje na fakt, że – ze względu na 
charakter przedsiębiorstw z branży kultury 
i branży twórczej – najodpowiedniejszymi 

5. przyznaje, że brak dostępu do źródeł 
finansowania dla wielu przedsiębiorstw z 
branż twórczych jest podstawową 
przeszkodą w rozwoju;  podkreśla pilną 
potrzebę finansowania inicjatyw na rzecz 
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formami finansowania są inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym, 
inwestor indywidualny, finansowanie o 
charakterze mieszanym, a także proponuje 
wykorzystanie ram Europejskiego 
Stowarzyszenia Branż Twórczych (ECIA) 
jako platformy dostępu do 
międzynarodowego doradztwa w zakresie 
gotowości inwestycyjnej i 
długoterminowych strategii działalności 
handlowej;

branży twórczej i wskazuje na fakt, że – ze 
względu na charakter przedsiębiorstw z 
branży kultury i branży twórczej –
najodpowiedniejszymi formami 
finansowania są inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym, 
inwestor indywidualny, finansowanie o 
charakterze mieszanym, a także proponuje 
wykorzystanie ram Europejskiego 
Stowarzyszenia Branż Twórczych (ECIA) 
jako platformy dostępu do 
międzynarodowego doradztwa w zakresie 
gotowości inwestycyjnej i 
długoterminowych strategii działalności 
handlowej;

Or. en

Poprawka 30
Ioan Enciu

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla pilną potrzebę finansowania 
inicjatyw na rzecz branży twórczej i 
wskazuje na fakt, że – ze względu na 
charakter przedsiębiorstw z branży kultury 
i branży twórczej – najodpowiedniejszymi 
formami finansowania są inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym, 
inwestor indywidualny, finansowanie o 
charakterze mieszanym, a także proponuje 
wykorzystanie ram Europejskiego 
Stowarzyszenia Branż Twórczych (ECIA) 
jako platformy dostępu do 
międzynarodowego doradztwa w zakresie 
gotowości inwestycyjnej i 
długoterminowych strategii działalności 
handlowej;

5. podkreśla pilną potrzebę finansowania 
inicjatyw na rzecz branży twórczej celem 
wspierania rozwoju tych branż i wskazuje 
na fakt, że – ze względu na charakter 
przedsiębiorstw z branży kultury i branży 
twórczej – najodpowiedniejszymi formami 
finansowania są inwestycje na 
niepublicznym rynku kapitałowym, 
inwestor indywidualny, finansowanie o 
charakterze mieszanym, a także proponuje 
wykorzystanie ram Europejskiego 
Stowarzyszenia Branż Twórczych (ECIA) 
jako platformy dostępu do 
międzynarodowego doradztwa w zakresie 
gotowości inwestycyjnej i 
długoterminowych strategii działalności 
handlowej;

Or. en
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Poprawka 31
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potencjał Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI) 
i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego 
(EFI) w zakresie wspierania branży 
twórczej, głównie poprzez wspieranie 
MŚP, który pozostaje jeszcze do 
wykorzystania; podkreśla ponadto, że 
branże twórcze należy objąć zakresem 
polityki dotyczącej MŚP;

Or. en

Poprawka 32
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla fakt, że w sztandarowej 
inicjatywie strategii „Europa 2020” 
Komisja Europejska zobowiązała się do 
utworzenia europejskiej komisji kierującej 
ds. wzornictwa (European Design 
Leadership Board), która zostanie 
wezwana do przedstawienia w terminie 
jednego roku propozycji wzmocnienia roli 
wzornictwa w polityce innowacyjnej;

Or. en

Poprawka 33
Maria Badia i Cutchet

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

5a. przyznaje również, że występuje ryzyko 
zaprzepaszczenia potencjału 
przedsiębiorstw z branży kultury i branży 
twórczej, jeżeli nie zostaną podjęte środki 
niezbędne do zapewnienia lepszej 
spójności między kompetencjami 
oferowanymi przez pracowników a 
popytem na rynku pracy, które to środki 
pozwoliłyby zwiększyć konkurencyjność 
tej branży;

Or. es

Poprawka 34
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że przedsiębiorstwa z 
branży kultury i branży twórczej mogą 
odegrać rolę w rozwoju regionalnym i 
lokalnym, oraz zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o opracowanie 
polityki i instrumentów wsparcia na 
wszystkich szczeblach przy zastosowaniu 
strategicznego podejścia, które będzie 
łączyć w sobie inwestycje w infrastrukturę 
z inwestycjami w kapitał ludzki;

Or. ro

Poprawka 35
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. przypomina, że polityka spójności 
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i fundusze strukturalne oferują ogromne 
możliwości finansowania w zakresie 
kultury, kreatywność i innowacji w całej 
Europie; z przykrością jednak stwierdza, 
że przedsiębiorstwa z branży kultury i 
branży twórczej zdawały się korzystać do 
tej pory z takiego finansowania jedynie 
w ograniczonym zakresie; wzywa w 
związku z tym państwa członkowskie i 
Komisję, by ułatwiały dostęp do 
finansowania za pośrednictwem tych 
instrumentów oraz podnosiły świadomość 
i rozpowszechniały więcej informacje na 
temat dostępnych możliwości;

Or. en

Poprawka 36
Vicky Ford

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
bardziej korzystnego środowiska 
podatkowego i inwestycyjnego, co 
wiązałoby się z ponownym rozważeniem 
obowiązujących przepisów dotyczących 
podatku VAT (w tym ogromnej 
rozbieżności między stawkami 
internetowymi i tradycyjnymi) oraz
rozszerzenie zakresu systemów 
wykorzystywania kombinacji ulg 
podatkowych.

6. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
bardziej korzystnego środowiska 
podatkowego i inwestycyjnego, co 
wiązałoby się ze zwiększoną ochroną praw 
własności intelektualnej i wynikających z 
niej tantiem oraz walką z piractwem 
cyfrowym.

Or. en

Poprawka 37

Oriol Junqueras Vies w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 
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Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
bardziej korzystnego środowiska 
podatkowego i inwestycyjnego, co 
wiązałoby się z ponownym rozważeniem 
obowiązujących przepisów dotyczących 
podatku VAT (w tym ogromnej
rozbieżności między stawkami 
internetowymi i tradycyjnymi) oraz 
rozszerzenie zakresu systemów 
wykorzystywania kombinacji ulg 
podatkowych.

6. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia 
bardziej korzystnego środowiska 
podatkowego i inwestycyjnego, co 
wiązałoby się z ponownym rozważeniem 
obowiązujących przepisów dotyczących 
podatku VAT (w tym rozbieżności między 
stawkami internetowymi i tradycyjnymi) 
oraz rozszerzenie zakresu systemów 
wykorzystywania kombinacji ulg 
podatkowych.

Or. en

Poprawka 38
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie propagowania 
lepszej znajomości branż twórczych 
w programach edukacyjnych 
i w kształceniu zawodowym, podnoszenia 
informatycznych i technicznych 
umiejętności studentów oraz 
podejmowania inicjatyw na rzecz 
kreatywnej przedsiębiorczości; podkreśla 
konieczność wzmocnienia dialogu między 
instytucjami na poziomie uniwersyteckim 
a MŚP; 

Or. en

Poprawka 39
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do utworzenia prawdziwego 
europejskiego jednolitego rynku 
twórczości, który umożliwi 
przedsiębiorstwom z branży kultury 
i branży twórczej zwiększenie liczby 
potencjalnych klientów i dotarcie do tej
zwiększonej liczby potencjalnych klientów, 
pomagając tym przedsiębiorstwom 
w opracowywaniu nowych 
długoterminowych strategii na rzecz 
twórczości, rozpowszechniania 
i wykorzystania, a także wspierając 
mobilność osób działających w branży 
kultury i branży twórczej oraz wymianę i 
współpracę między tymi osobami;

Or. en

Poprawka 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność wzmocnienia 
aspektu handlowego (dystrybucja i 
sprzedaż), aby w jak największym stopniu 
wykorzystać potencjał branży na poziomie 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym; 
będzie to sprzyjać organizowaniu 
praktycznych warsztatów poświęconych 
wykorzystaniu sieci społecznych i innych 
narzędzi dostępnych w internecie 
sprzyjających prowadzeniu interesów;

Or. es
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Poprawka 41
Silvana Koch-Mehrin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do podjęcia działań mających na 
celu podnoszenie świadomości inwestorów 
na temat wartości ekonomicznej i 
wysokiego potencjału branży twórczych w 
zakresie konkurencyjności gospodarki 
europejskiej;

Or. en

Poprawka 42
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. proponuje, by zdefiniować w ramach 
Europejskiego Roku Wolontariatu 
program działania poświęcony wspieraniu 
i współpracy transgranicznej w dziedzinie 
kultury.

Or. ro

Poprawka 43
Ivo Belet

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla potencjał grup twórczych 
pomiędzy ośrodkami badawczymi 
a szkołami artystycznymi, gdzie 
przedsiębiorstwa twórcze mogą łączyć się 
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z kręgami świata artystycznego, aby 
realizować wspólne programy szkoleniowe 
i zapewnić możliwości uczenia się przez 
całe życie, w szczególności w odniesieniu 
do szkoleń w zakresie przedsiębiorczości;  
w związku z tym zachęca państwa 
członkowskie i regiony do stwarzania 
możliwości takiej współpracy i do 
zbadania ewentualnego wprowadzenia 
programów kuponów innowacyjności, by 
pomagać MŚP z branży twórczej i branży 
kultury oraz indywidualnym osobom 
w zdobywaniu umiejętności zawodowych;

Or. en

Poprawka 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. przyznaje, że skuteczność  programów 
wydatkowania, takich jak program na 
rzecz innowacji i konkurencyjności, 
ułatwiła dostęp MŚP do finansowania, 
oraz proponuje, by Komisja 
przeprowadziła badanie dotyczące 
możliwości opracowania podobnych 
specjalnych programów dla 
przedsiębiorstw z branży kultury i branży 
twórczej, mając na uwadze, że tego typu 
przedsiębiorstwa mają ogromne znaczenie 
w obecnym okresie wychodzenia z recesji;

Or. es

Poprawka 45
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących 
ogólnoeuropejskiego planu operacyjnego 
dla twórczych i kulturowych 
projektów/usług/prac oraz szczegółowych 
wskaźników wykonania, które mogą 
ułatwić techniczną i ekonomiczną ocenę 
inwestycji w tych branżach, unikając przy 
tym niepotrzebnych kosztów i biurokracji 
w przypadku MŚP;

Or. en

Poprawka 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że głównym problemem, jaki 
napotykają przedsiębiorstwa z branży 
kultury i branży twórczej, jest zarządzanie 
dobrami niematerialnymi, mając na 
uwadze, że w późniejszym okresie mogą 
mieć one dużą wartość handlową i 
zajmować ważne miejsce w porównaniu z 
innymi branżami znacznie mniej 
trwałymi; w tym kontekście 
przedsiębiorstwa z branży kultury i branży 
twórczej umożliwiają ponadto 
promowanie wartości i informowanie, a 
także posiadają nieprzemijający wpływ, 
tworząc część zbiorowej pamięci;

Or. es

Poprawka 47
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6d. uważa, że propagowanie innowacji 
musi dotyczyć zarówno technologii, jak i 
procesu produkcji oraz opracowywania 
samych projektów;

Or. es

Poprawka 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6 e (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6e. uważa, że w rozwój dóbr 
niematerialnych (pomysły, opowieści) 
musi zostać włączone pojęcie innowacji w 
odniesieniu do (i) samej narracji (ii) 
instrumentów wykorzystanych przy 
narracji (produkty i platformy 
multimedialne); 

Or. es

Poprawka 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt opinii
Ustęp 6 f (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6f. popiera opracowywanie programów 
wymiany w celu wspierania tworzenia 
platform przedsiębiorstw z branży kultury 
i branży twórczej;

Or. es


