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Amendamentul 1
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE;

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE; prin 
urmare, solicită Comisiei să sprijine 
modelele concurenţiale şi economice ale 
ICC pentru a creşte la maximum 
potenţialul Uniunii Europene de creare de 
locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE;

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE şi 
evidenţiază rolul continuu jucat de 
cultura şi creativitatea culturală 
europeană în edificarea unei identităţi 
europene comune;

Or. el
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Amendamentul 3
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE;

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE, fiind 
creatoare de locuri de muncă, având un 
rol important în lanţurile globale ale 
valorii şi impulsionând inovaţiile;

Or. en

Amendamentul 4

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE;

1. subliniază faptul că cultura are o 
însemnătate capitală pentru societate;
recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE;

Or. en

Amendamentul 5
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 1 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori de creştere din UE;

1. recunoaşte că industriile culturale şi 
creative (ICC), care reprezintă 2,6% din 
PIB-ul UE, generând 5 milioane de locuri 
de muncă, se numără printre cei mai 
importanţi factori pentru creştere, 
industrie şi crearea de locuri de muncă
din UE;

Or. en

Amendamentul 6
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea unei abordări 
strategice sub egida căreia resursele 
culturale să devină baza unei economii 
creative şi a unei societăţi solidare şi care 
să consolideze legătura dintre educaţie, 
formarea profesională şi ICC şi să 
crească la maximum potenţialul IMM-
urilor din sectorul cultural şi creativ;

Or. ro

Amendamentul 7
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să îşi continue 
eforturile pentru o mai bună definire a 
ICC pentru a analiza în profunzime 
impactul acestora asupra competitivităţii 
pe termen lung şi la nivel internaţional şi 
să promoveze mai bune recunoaşterea 
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trăsăturilor specifice ale acestui sector;

Or. en

Amendamentul 8

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că profesiile artistice 
constituie unul din pilonii patrimoniului 
nostru cultural şi ai economiei noastre şi 
că trebuie aşadar asigurată conservarea 
acestora prin intermediul unor 
mecanisme adecvate de transmitere a 
cunoştinţelor şi competenţelor;

Or. en

Amendamentul 9
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, pe lângă 
contribuţia directă la PIB, valoarea 
culturii rezidă şi în acţiunea sa de 
consolidare a coeziunii sociale;  

Or. es

Amendamentul 10
Maria Badia i Cutchet

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

1b. recunoaşte că ICC au un efect 
puternic de sinergie şi sunt factori majori 
de inovare economică şi socială în multe 
alte sectoare, contribuind în acelaşi timp 
la promovarea mediilor economice cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. es

Amendamentul 11

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază importanţa punerii în aplicare 
rapide şi cu succes a iniţiativei „agenda 
digitală” pentru ca ICC să poată beneficia 
pe deplin de oportunităţile create de banda 
largă extinsă de mare viteză şi de noile 
tehnologii fără fir;

2. subliniază importanţa punerii în aplicare 
rapide şi cu succes a iniţiativei „agenda 
digitală” pentru ca ICC să se poată adapta 
cu succes la noile oportunităţi create de 
banda largă extinsă de mare viteză şi de 
tehnologiile fără fir;

Or. en

Amendamentul 12
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de faptul că, potrivit unui studiu 
recent al Centrului de politică europeană 
valoarea incrementală a Pieţei Digitale 
Unice în Uniunea Europeană a fost 
evaluată la peste 4% din PIB şi la 500 de 
miliarde EUR între 2010 şi 2020; de 
aceea, subliniază faptul că este 
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indispensabil pentru UE să instituie o 
piaţă cu adevărat unică pentru conţinutul 
şi serviciile online, asigurând un înalt 
nivel de fiabilitate şi încredere;

Or. en

Amendamentul 13
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanţa creşterii şi 
optimizării investiţiilor în domeniul 
Identificării prin frecvenţe radio (RFID) 
şi alte tehnologii înrudite din domeniul 
Internetului obiectelor (IoT), care 
reprezintă un potenţial semnificativ de 
dezvoltare a unor aplicaţii în logistică, 
asistenţă medicală, transport, eficienţă 
energetică, mediu, producţie, vânzările en 
détail şi combaterea contrafacerilor;

Or. en

Amendamentul 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanta 
interoperabilităţii si a standardelor pentru 
crearea unor condiţii de acces echitabile 
pentru platforme şi echipamente noi şi 
solicită Comisiei să promoveze 
interoperabilitatea între platforme şi să 
dezvolte standarde care să contribuie la 
crearea unei pieţe favorabile inovării şi să 
evite sistemele care ar putea limita 
accesul la un conţinut diversificat;
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Amendamentul 15
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei şi statelor membre să 
ofere mai multe oportunităţi pentru ICC 
de exploatare a pieţelor online şi să 
permită artiştilor să profite de mediul 
digital;

Or. en

Amendamentul 16

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia, în contextul agendei 
digitale, să sprijine ICC în vederea găsirii 
unor modele de afaceri online competitive 
şi inovatoare, bazate pe cofinanţare şi pe 
partajarea riscurilor de către ICC şi 
intermediari;

3. invită Comisia, în contextul agendei 
digitale, să sprijine IMM-urile în vederea 
găsirii unor modele de afaceri online 
inovatoare uşor de utilizat, bazate pe 
cofinanţare şi pe partajarea riscurilor de 
către ICC şi intermediari;

Or. en

Amendamentul 17
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că politica UE în 
domeniul inovării are un rol de jucat în 
sprijinirea potenţialului creator al IMM-
urilor şi că trebuie să ţină cont de rolul 
important al industriilor creatoare în 
realizarea unei societăţi propice inovării 
şi, în consecinţă, solicită să se evite 
costurile inutile şi birocraţia excesivă faţă 
de IMM-uri în domeniul achiziţiilor 
publice;

Or. en

Amendamentul 18
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanţa măririi 
bibliotecii digitale Europeana şi a 
dezvoltării acesteia ca un focar de 
răspândire a moştenirii culturale şi a 
creativităţii Europei, precum şi ca punct 
de pornire pentru activităţi educative, 
culturale, inovatoare şi antreprenoriale;

Or. el

Amendamentul 19
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia şi statele membre să 
ofere stimulente pentru investiţiile publice 
şi private în ICC care au ca scop 
elaborarea şi dezvoltarea unor tehnologii 
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uşor de reprodus pentru eficienţa 
energetică şi economisirea de energie;

Or. en

Amendamentul 20

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază importanţa 
interoperabilităţii, atât pentru 
producători, cât şi pentru utilizatori;

Or. en

Amendamentul 21
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să ofere stimulente 
pentru dezvoltarea de aptitudini 
informatice pentru a permite comunităţii 
IMM-urilor să aibă acces la ICC şi a 
asigura un nivel maxim de participare a 
acestora la piaţa internă;

Or. en

Amendamentul 22

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că drepturile de 
proprietate intelectuală reprezintă un atu 
fundamental pentru companiile de creaţie, 
un stimulent pentru creativitatea la nivel 
individual şi o investiţie în creaţie; solicită, 
prin urmare, crearea unor programe care să 
contribuie la adaptarea ICC la progresele 
din domeniul digital prin intermediul unor 
noi servicii online, bazate pe noi metode 
de administrare a drepturilor care să 
promoveze drepturile de autor;

4. subliniază faptul că copyright-ul 
reprezintă un atu fundamental pentru 
companiile de creaţie, un stimulent pentru 
creativitatea la nivel individual şi o 
investiţie în creaţie; solicită, prin urmare, 
crearea unor programe care să contribuie la 
adaptarea ICC la progresele din domeniul 
digital prin intermediul unor noi servicii 
online şi valorificarea şi monetizarea 
conţinutului şi a serviciilor cu valoare 
adăugată pentru a obţine maximum de 
avantaje de pe urma digitalizării culturii;

Or. en

Amendamentul 23
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că drepturile de 
proprietate intelectuală reprezintă un atu 
fundamental pentru companiile de creaţie, 
un stimulent pentru creativitatea la nivel 
individual şi o investiţie în creaţie; solicită, 
prin urmare, crearea unor programe care să 
contribuie la adaptarea ICC la progresele 
din domeniul digital prin intermediul unor 
noi servicii online, bazate pe noi metode de 
administrare a drepturilor care să 
promoveze drepturile de autor;

4. subliniază faptul că drepturile de 
proprietate intelectuală reprezintă un atu 
fundamental pentru companiile de creaţie, 
un stimulent pentru creativitatea la nivel 
individual şi o investiţie în creaţie; solicită, 
prin urmare, crearea unor programe care să 
contribuie la adaptarea ICC la progresele 
din domeniul digital prin intermediul unor 
noi servicii online, bazate pe noi metode de 
administrare a drepturilor care să 
promoveze drepturile de autor; şi 
asigurarea unui cadru de reglementare 
echilibrat în domeniul protecţiei şi 
impunerii respectării drepturilor de 
proprietate intelectuală;

Or. en
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Amendamentul 24
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază faptul că drepturile de 
proprietate intelectuală reprezintă un atu 
fundamental pentru companiile de creaţie, 
un stimulent pentru creativitatea la nivel 
individual şi o investiţie în creaţie; solicită, 
prin urmare, crearea unor programe care să 
contribuie la adaptarea ICC la progresele 
din domeniul digital prin intermediul unor 
noi servicii online, bazate pe noi metode de 
administrare a drepturilor care să 
promoveze drepturile de autor;

4. subliniază faptul că drepturile de 
proprietate intelectuală reprezintă un atu 
fundamental pentru companiile de creaţie, 
un stimulent pentru creativitatea la nivel 
individual şi o investiţie în creaţie; solicită, 
prin urmare, crearea unor programe care să 
contribuie la adaptarea ICC la progresele 
din domeniul digital prin intermediul unor 
noi servicii online, bazate pe noi metode de 
administrare a drepturilor care să 
promoveze drepturile de autor, şi 
instituirea unor sisteme colective extinse 
de licenţe şi a unor sisteme de ghişee 
unice, uşor accesibile pentru achitarea 
drepturilor;

Or. en

Amendamentul 25
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea unor 
reglementări care să vină în completarea 
abordării axate pe piaţă în domeniul 
industriilor creative, inclusiv extinderea 
termenului de protecţie a copyright-ului, 
optimizarea sistemelor de redevenţe 
pentru difuzarea publică şi sprijin pentru 
dezvoltarea unor baze de date cu drepturi 
sporite de acces;

Or. en
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Amendamentul 26
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să revizuiască 
Directiva 2001/29/CE pentru a dobândi 
mai multă precizie în vederea asigurării la 
nivel comunitar a armonizării cadrului 
juridic privind protecţia drepturilor de 
autor în societatea informaţională;

Or. ro

Amendamentul 27
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită creşterea investiţiilor în 
cercetare şi aptitudini în general şi în mod 
special pentru industriile creative, ca o 
investiţie în viitor;

Or. en

Amendamentul 28
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că sunt necesare de urgenţă 
iniţiative de finanţare a întreprinderilor din 
domeniul creaţiei, subliniind că, având în 
vedere natura ICC, capitalul de risc, 
capitalul privat sau finanţarea de tip 
mezanin sunt cele mai potrivite modalităţi 

5. subliniază că sunt necesare de urgenţă 
iniţiative de finanţare a întreprinderilor din 
domeniul creaţiei, subliniind că, având în 
vedere natura ICC, capitalul de risc, 
capitalul privat sau finanţarea de tip 
mezanin sunt cele mai potrivite modalităţi 
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de finanţare, şi propune utilizarea cadrului 
Alianţei europene a industriilor creative ca 
platformă de acces la informaţii şi 
consiliere privind disponibilitatea 
investiţiilor şi strategii de afaceri pe termen 
lung;

de finanţare, şi propune utilizarea cadrului 
Alianţei europene a industriilor creative ca 
platformă de acces la informaţii şi 
consiliere privind disponibilitatea 
investiţiilor şi strategii de afaceri pe termen 
lung, acces la împrumuturi, fonduri de 
garantare şi investiţii private 
transfrontaliere şi examinarea posibilităţii 
de a institui o Bancă a industriilor 
creative;

Or. en

Amendamentul 29
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că sunt necesare de urgenţă 
iniţiative de finanţare a întreprinderilor din 
domeniul creaţiei, subliniind că, având în 
vedere natura ICC, capitalul de risc, 
capitalul privat sau finanţarea de tip 
mezanin sunt cele mai potrivite modalităţi 
de finanţare, şi propune utilizarea cadrului 
Alianţei europene a industriilor creative ca 
platformă de acces la informaţii şi 
consiliere privind disponibilitatea 
investiţiilor şi strategii de afaceri pe termen 
lung;

5. recunoaşte că limitarea accesului la 
finanţare este o barieră esenţială în calea 
creşterii multor firme din industriile 
creative; subliniază că sunt necesare de 
urgenţă iniţiative de finanţare a 
întreprinderilor din domeniul creaţiei, 
subliniind că, având în vedere natura ICC, 
capitalul de risc, capitalul privat sau 
finanţarea de tip mezanin sunt cele mai 
potrivite modalităţi de finanţare, şi propune 
utilizarea cadrului Alianţei europene a 
industriilor creative ca platformă de acces 
la informaţii şi consiliere privind 
disponibilitatea investiţiilor şi strategii de 
afaceri pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 30
Ioan Enciu

Proiect de aviz
Punctul 5 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că sunt necesare de urgenţă 
iniţiative de finanţare a întreprinderilor din 
domeniul creaţiei, subliniind că, având în 
vedere natura ICC, capitalul de risc, 
capitalul privat sau finanţarea de tip 
mezanin sunt cele mai potrivite modalităţi 
de finanţare, şi propune utilizarea cadrului 
Alianţei europene a industriilor creative ca 
platformă de acces la informaţii şi 
consiliere privind disponibilitatea 
investiţiilor şi strategii de afaceri pe termen 
lung;

5. subliniază că sunt necesare de urgenţă 
iniţiative de finanţare a întreprinderilor din 
domeniul creaţiei pentru a sprijini 
continuitatea acestor industrii, subliniind 
că, având în vedere natura ICC, capitalul 
de risc, capitalul privat sau finanţarea de 
tip mezanin sunt cele mai potrivite 
modalităţi de finanţare, şi propune 
utilizarea cadrului Alianţei europene a 
industriilor creative ca platformă de acces 
la informaţii şi consiliere privind 
disponibilitatea investiţiilor şi strategii de 
afaceri pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 31
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază potenţialul încă neexploatat 
al BEI (Banca Europeană de Investiţii) şi 
al FEI (Fondul European de Investiţii) 
pentru sprijinirea sectorului creaţiei, 
îndeosebi prin sprijinirea IMM-urilor;
subliniază, totodată, că industriile creative 
trebuie să intre în sfera de cuprindere a 
politicilor pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 32
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută faptul că, în cadrul iniţiativei 
fanion a UE 2020 Uniunea Inovării, 
Comisia s-a angajat să instituie un 
Comitet director european în materie de 
proiectare, care va fi invitat să formuleze 
propuneri în termen de un an, pentru a 
consolida rolul proiectării în politica de 
inovare; 

Or. en

Amendamentul 33
Maria Badia i Cutchet

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaşte, de asemenea, că există 
riscul de a nu reuşi să exploatăm 
potenţialul ICC în cazul în care nu se 
adoptă măsurile necesare pentru a 
asigura o mai bună corelare între oferta 
de aptitudini ale lucrătorilor şi cererea 
pieţei de forţă de muncă, fapt ce ar 
dezvolta potenţialul competitiv al 
sectorului;

Or. es

Amendamentul 34
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaşte rolul pe care ICC îl pot 
juca în dezvoltarea regională şi locală şi 
solicită Comisiei şi statelor membre să 
conceapă politici şi instrumente de 
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asistenţă la fiecare nivel pe baza unei 
abordări strategice care să combine 
investiţiile în infrastructură cu investiţiile 
în capitalul uman;

Or. ro

Amendamentul 35
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reaminteşte că Politica de coeziune şi 
fondurile structurale oferă oportunităţi 
majore de finanţare pentru cultură, 
creativitate şi inovare pe tot cuprinsul 
UE; regretă, totodată, faptul că 
întreprinderile din domeniul cultural şi 
creator nu par să fi beneficiat de aceste 
fonduri decât într-o mică măsură; de 
aceea, solicită Comisiei şi statelor membre 
să faciliteze accesul la finanţare prin 
intermediul acestor instrumente şi să 
sensibilizeze şi să informeze opinia 
publică în legătură cu oportunităţile 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 36
Vicky Ford

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea unui climat mai 
avantajos din punct de vedere fiscal şi al 
investiţiilor care ar implica regândirea 
normelor actuale privind TVA-ul (inclusiv 
diferenţa enormă dintre nivelurile 
aplicate întreprinderilor online şi celor 

6. subliniază necesitatea unui climat mai 
avantajos din punct de vedere fiscal şi al 
investiţiilor care ar implica o mai mare 
protecţie a drepturilor de proprietate 
intelectuală şi a redevenţelor aferente şi o 
stăvilire a pirateriei digitale.
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clasice), precum şi o extindere a sferei de 
aplicare a programelor actuale de 
exonerare de taxe (tax shelter).

Or. en

Amendamentul 37

Oriol Junqueras Vies în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază necesitatea unui climat mai 
avantajos din punct de vedere fiscal şi al 
investiţiilor care ar implica regândirea 
normelor actuale privind TVA-ul (inclusiv 
diferenţa enormă dintre nivelurile aplicate 
întreprinderilor online şi celor clasice), 
precum şi o extindere a sferei de aplicare a 
programelor actuale de exonerare de taxe 
(tax shelter).

6. subliniază necesitatea unui climat mai 
avantajos din punct de vedere fiscal şi al 
investiţiilor care ar implica regândirea 
normelor actuale privind TVA-ul (inclusiv 
diferenţa dintre nivelurile aplicate 
întreprinderilor online şi celor clasice), 
precum şi o extindere a sferei de aplicare a 
programelor actuale de exonerare de taxe 
(tax shelter).

Or. en

Amendamentul 38
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanţa promovării unei 
mai bune cunoaşteri a industriilor 
creative prin programe educative şi 
formare profesională, dezvoltând 
aptitudinile informatice şi tehnologice ale 
elevilor şi studenţilor şi lansând iniţiative 
pentru promovarea spiritului 
întreprinzător creativ; subliniază 
necesitatea de a intensifica dialogul dintre 
instituţiile universitare şi IMM-uri;
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Or. en

Amendamentul 39
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită crearea unei adevărate Pieţe 
unice europene a domeniilor creaţiei 
pentru a permite ICC să se extindă şi să 
aibă acces la o bază mai mare de clienţi 
potenţiali, ajutându-i să dezvolte strategii 
pe termen lung pentru creaţie, distribuţie 
şi exploatare şi încurajând mobilitatea, 
schimburile şi cooperarea între 
persoanele active în industriile creatoare 
şi culturale;

Or. en

Amendamentul 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază necesitatea de a consolida 
partea de marketing a sectorului 
(distribuţia şi vânzările) pentru a dezvolta 
la maxim potenţialul sectorului la nivel 
local, naţional şi internaţional; în acest 
scop, ar trebui să se promoveze 
organizarea de ateliere privind utilizarea 
reţelelor sociale şi a altor instrumente 
disponibile pe internet care pot genera 
activităţi comerciale;

Or. es



AM\853901RO.doc 21/24 PE456.786v01-00

RO

Amendamentul 41
Silvana Koch-Mehrin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei şi statelor membre să 
întreprindă acţiuni menite să crească 
gradul de sensibilizare a investitorilor în 
legătură cu valoarea economică şi 
potenţialul enorm al industriilor creatoare 
pentru competitivitatea economiei 
europene;

Or. en

Amendamentul 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. propune definirea în cadrul Anului 
European al Voluntariatului a unui 
program de acţiuni care să fie dedicat 
promovării şi cooperării transfrontaliere 
în domeniul cultural.

Or. ro

Amendamentul 43
Ivo Belet

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază potenţialul centrele de 
creaţie între centrele de cercetare şi 
şcolile de artă unde industriile creatoare 
pot să interacţioneze cu instituţiile de artă 
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pentru a oferi programe de formare
comune şi oportunităţi de învăţare 
continuă, în special în domeniul formării 
pentru întreprinzători; de aceea, 
încurajează statele membre şi regiunile să 
creeze oportunităţi pentru asemenea 
cooperare şi să exploreze sistemele de 
bonusuri pentru inovare pentru a ajuta 
IMM-urile culturale şi creatoare să 
dobândească aptitudini profesionale;

Or. en

Amendamentul 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. recunoaşte eficacitatea programelor 
UE precum programul-cadru pentru 
inovaţie şi competitivitate în privinţa 
facilitării accesului IMM-urilor la 
finanţare şi sugerează Comisiei să 
evalueze posibilitatea de a concepe 
programe specifice similare pentru ICC, 
având în vedere importanţa acestui tip de 
companie pentru a ieşi din actuala 
recesiune;

Or. es

Amendamentul 45
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei să întocmească 
orientări pentru un plan de afaceri 
european pentru proiecte/servicii/activităţi 
culturale, precum şi indicatori de 
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performanţă specifici care să poată 
facilita evaluarea tehnică şi economică a 
investiţiilor în acest sector, evitând 
costurile şi birocraţia inutile pentru IMM-
uri;

Or. en

Amendamentul 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. recunoaşte că principala problemă cu 
care se confruntă ICC este gestionarea 
activelor necorporale, în ciuda faptului că 
acestea pot fi de valoare mare şi pe 
termen lung faţă de alte industrii, care 
gândesc pe un termen mult mai scurt; În 
aceeaşi idee, ICC promovează valori şi 
informaţii şi au un impact susţinut în 
timp, făcând până la urmă parte din 
industria colectivă;  

Or. es

Amendamentul 47
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. recunoaşte necesitatea de a promova 
inovarea în domeniul tehnologiei, dar şi 
în domeniul proceselor de producţie şi cu 
ocazia dezvoltării proiectelor proprii;

Or. es
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Amendamentul 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6e (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. recunoaşte că dezvoltarea activelor 
necorporale (precum ideile şi povestirea) 
trebuie să includă conceptul de inovaţie în 
privinţa (i) povestirii însăşi şi (ii) a 
instrumentelor folosite în povestirea 
respectivă (produse multimedia şi pe mai 
multe platforme);

Or. es

Amendamentul 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proiect de aviz
Punctul 6f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. susţine înfiinţarea de programe de 
schimburi menite să promoveze crearea 
de platforme ICC.

Or. es


