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Изменение 1
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква междусекторния характер на 
културната и творческата индустрия и 
значението на тези индустрии в 
световен мащаб за световната 
икономика и развитието на обществото; 
подчертава факта, че тези сектори имат 
богат потенциал на местно и регионално 
равнище;

1. изтъква междусекторния характер на 
културната и творческата индустрия 
като привлекателен инструмент за 
общуване и значението на тези 
индустрии в световен мащаб за 
световната икономика, устойчивия, 
интелигентен и приобщаващ растеж, 
иновациите, предприемачеството, 
социалното сближаване и развитието 
на обществото; подчертава факта, че 
тези сектори имат богат потенциал за 
растеж на местно и регионално 
равнище, който отваря нови пазарни 
възможности пред предприемачите 
от културната и творческата 
индустрия и по този начин създава 
работни места в културния сектор;

Or. en

Изменение 2
Нуну Тейшейра

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква междусекторния характер на 
културната и творческата индустрия и 
значението на тези индустрии в 
световен мащаб за световната 
икономика и развитието на обществото; 
подчертава факта, че тези сектори имат 
богат потенциал на местно и регионално 
равнище;

1. изтъква междусекторния характер на 
културната и творческата индустрия и 
значението на тези индустрии в 
световен мащаб за световната 
икономика, създаването на работни 
места и развитието на обществото; 
подчертава факта, че тези сектори имат 
богат потенциал на местно и регионално 
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равнище, което е от изключително 
значение за съживяването на 
икономическата активност в ЕС;

Or. pt

Изменение 3
Корнелия Ернст

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че творческите 
способности виреят на местно 
равнище, следователно, за да се 
развиват културните и творческите 
индустрии, са необходими местни 
мрежи, клъстери, инкубатори за 
предприемачи и партньорства между 
изкуствата и науката, 
промишлените институти,
университетите и предприятията;

Or. en

Изменение 4
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че културната и 
творческата индустрия следва да бъдат 
интегрирани в социално-
икономическите стратегии на ЕС и на 
отделните държави членки; подчертава, 
че в съответствие с принципа на 
субсидиарност местните и регионалните 
органи следва да се насърчават да 
включват своите визии за творчеството 

2. подчертава, че културната и 
творческата индустрия следва да бъдат 
интегрирани в социално-
икономическите стратегии на ЕС и на 
отделните държави членки; подчертава, 
че в съответствие с принципа на
субсидиарност местните и регионалните 
органи следва да се насърчават да 
включват своите визии за творчеството 
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в своите дългосрочни стратегии и при 
прилагането на своите политики;

в своите дългосрочни стратегии и при 
прилагането на своите политики; както 
и да подобряват финансовия 
капацитет на МСП, за да 
подпомогнат предприемачите да 
развиват нови бизнес модели в 
културната и творческата 
индустрия и да насърчават 
творческите умения и творческия 
сектор;

Or. en

Изменение 5
Салваторе Карона

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че културната и 
творческата индустрия следва да бъдат 
интегрирани в социално-
икономическите стратегии на ЕС и на 
отделните държави членки; 
подчертава, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност местните и 
регионалните органи следва да се 
насърчават да включват своите визии 
за творчеството в своите дългосрочни 
стратегии и при прилагането на 
своите политики;

2. подчертава, че културната и 
творческата индустрия следва да бъдат 
интегрирани в социално-
икономическите стратегии на ЕС и на 
отделните държави членки; заедно с 
това, в съответствие с принципа на 
субсидиарност местните и регионалните 
органи се насърчават да включват 
културния и творческия сектор в 
своите средносрочни и дългосрочни 
икономически стратегии;

Or. it

Изменение 6
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава, че културната и 
творческата индустрия следва да бъдат 
интегрирани в социално-
икономическите стратегии на ЕС и на 
отделните държави членки; подчертава, 
че в съответствие с принципа на 
субсидиарност местните и регионалните 
органи следва да се насърчават да 
включват своите визии за творчеството 
в своите дългосрочни стратегии и при 
прилагането на своите политики;

2. подчертава, че културната и 
творческата индустрия следва да бъдат 
интегрирани в социално-
икономическите стратегии на ЕС и на 
отделните държави членки; подчертава 
необходимостта от продължаване на 
координацията между различни 
политики, включително политиките 
в областта на промишлеността, 
образованието и иновациите, 
политиките в туризма, 
регионалното, градското, местното и 
териториалното развитие;
подчертава, че в съответствие с 
принципа на субсидиарност местните и 
регионалните органи следва да се 
насърчават да включват своите визии за 
творчеството в своите дългосрочни 
стратегии и при прилагането на своите 
политики;

Or. en

Изменение 7
Франсоа Алфонси

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че културното 
многообразие в Европа е от ключово 
значение за този икономически 
сектор, тъй като стимулира 
творческия потенциал;

Or. fr
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Изменение 8
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че основният 
проблем, който срещат МСП, 
опериращи в културния и творческия 
сектор, продължава да бъде липсата 
на лесен достъп до финансиране;

Or. ro

Изменение 9
Корнелия Ернст

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изтъква, че местните органи 
играят значителна роля по 
отношение на инфраструктурата, 
стратегията и планирането, както и 
на изграждането на мрежи;

Or. en

Изменение 10
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква, че наличното финансиране 
по линия на бъдещата многогодишна 
финансова рамка, а именно в рамките на 

3. изтъква, че наличното финансиране 
по линия на бъдещата многогодишна 
финансова рамка, а именно в рамките на 
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Европейския социален фонд и 
Европейския фонд за регионално 
развитие, следва да се използва за 
подпомагане на укрепването на 
културната и творческата индустрия, 
както и на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално и местно 
равнище за сътрудничество с тях;

Европейския социален фонд и 
Европейския фонд за регионално 
развитие, следва да се използва за 
подпомагане на укрепването на 
културната и творческата индустрия, 
както и на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално и местно 
равнище за сътрудничество с тях, което 
може да увеличи икономическите 
ползи от културната и творческата 
индустрия;

Or. en

Изменение 11
Салваторе Карона

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква, че наличното финансиране 
по линия на бъдещата многогодишна 
финансова рамка, а именно в рамките 
на Европейския социален фонд и 
Европейския фонд за регионално 
развитие, следва да се използва за 
подпомагане на укрепването на 
културната и творческата индустрия, 
както и на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално и местно 
равнище за сътрудничество с тях;

3. изтъква, че наличното финансиране 
по линия на Европейския социален фонд 
и Европейския фонд за регионално 
развитие в рамките на бъдещата 
многогодишна финансова рамка, 
следва да се използва за подпомагане на 
укрепването на културната и 
творческата индустрия, както и на 
институционалния и административния 
капацитет на национално, регионално и 
местно равнище за съвместно
сътрудничество;

Or. en

Изменение 12
Мария ду Сеу Патран Невеш

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. изтъква, че наличното финансиране 
по линия на бъдещата многогодишна 
финансова рамка, а именно в рамките на 
Европейския социален фонд и 
Европейския фонд за регионално 
развитие, следва да се използва за 
подпомагане на укрепването на 
културната и творческата индустрия, 
както и на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално и местно 
равнище за сътрудничество с тях;

3. изтъква, че наличното финансиране 
по линия на бъдещата многогодишна 
финансова рамка, а именно в рамките на 
Европейския социален фонд и 
Европейския фонд за регионално 
развитие, следва да се използва за 
подпомагане на укрепването на 
културната и творческата индустрия, 
както и на институционалния и 
административния капацитет на 
национално, регионално и местно 
равнище за сътрудничество с тях, като 
се обърне специално внимание на най-
отдалечените региони, където за 
културната и творческата 
индустрия е по-сложно да се 
установи и развива, въпреки че 
населението има огромен културен и 
творчески потенциал именно защото 
обитава островни територии;

Or. pt

Изменение 13
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
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най-вече на регионално и местно 
равнище;

най-вече на регионално и местно 
равнище; подчертава, че 
въздействието на ИКТ върху 
културната и творческата 
индустрия следва да бъде 
анализирано, така че тези сектори да 
бъдат пригодени към новата 
технологична среда и свързани с 
развитието в технологичната 
област;

Or. en

Изменение 14
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
най-вече на регионално и местно 
равнище;

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
най-вече на регионално и местно 
равнище; призовава за изграждане на 
единна платформа за управление на 
свободните работни места и 
финансиращи възможности в 
областта на културата и творческия 
сектор за подкрепа на специалистите 
и на започващите кариерата си в 
областта.

Or. bg
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Изменение 15
Корнелия Ернст

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
най-вече на регионално и местно 
равнище;

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; отправя 
искане да се обърне достатъчно 
внимание на уязвимите групи в 
рамките на културните и 
творческите индустрии; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
най-вече на регионално и местно 
равнище;

Or. en

Изменение 16
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
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анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
най-вече на регионално и местно 
равнище;

анализирани и подкрепяни; подчертава, 
че събирането на статистически данни 
за тези сектори е недостатъчно на 
всички равнища и най-вече на 
регионално и местно равнище;

Or. en

Изменение 17
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите са в 
състояние да допринесат за социалната 
и териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
най-вече на регионално и местно 
равнище;

4. изтъква, че културната и творческата 
индустрия в качеството си на 
потенциален източник на повече и по-
добри работни места в регионите, 
особено в сферата на независимата 
или нетипичната подизпълнителска 
и срочна дейност, са в състояние да 
допринесат за социалната и 
териториалната интеграция; изразява 
загриженост относно това, че тези 
аспекти на културната и творческата 
индустрия не са достатъчно 
анализирани; подчертава, че събирането 
на статистически данни за тези сектори 
е недостатъчно на всички равнища и 
най-вече на регионално и местно 
равнище;

Or. ro

Изменение 18
Салваторе Карона

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. счита, че културният и 
творческият сектор могат да 
помогнат за промяната на местната 
икономика, като насърчават 
развитието на нови икономически 
дейности, създават нови работни 
места и устойчива заетост и правят 
европейските градове и региони по-
привлекателни;

Or. it

Изменение 19
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че творците и творческите 
продукти и услуги следва да бъдат 
основата за изграждането на силен 
единен европейски пазар и добре 
развити региони; призовава за по-добро 
използване на културната и творческата 
индустрия за привличане на нови 
инвестиции и хора с различни таланти в 
Европа; призовава държавите членки да 
подкрепят бизнес моделите, които са 
адаптирани към ограничения 
европейски пазар и които биха 
предоставили възможност за мобилност 
на творците и хората, работещи в 
културната и творческата индустрия, и 
биха им помогнали да преодолеят 
пречките, свързани с различните 
данъчни или социални системи или 
езиковите бариери;

5. счита, че творците и творческите 
продукти и услуги следва да бъдат 
основата за изграждането на силен 
единен европейски пазар и добре 
развити региони; призовава за по-добро 
използване на културната и творческата 
индустрия за привличане на нови 
инвестиции и хора с различни таланти в 
Европа; призовава държавите членки да 
насърчават и разпространяват 
творческите прояви във всички 
сектори на икономиката чрез услуги 
за укрепване на иновациите и
предприемачеството; да подкрепят 
бизнес моделите, които са адаптирани 
към ограничения европейски пазар и 
които биха предоставили възможност за 
мобилност на творците и хората, 
работещи в културната и творческата 
индустрия, и биха им помогнали да 
преодолеят пречките, свързани с 
различните данъчни или социални 
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системи или езиковите бариери, като 
допринасят за развитието на 
културното многообразие;

Or. en

Изменение 20
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че творците и творческите 
продукти и услуги следва да бъдат 
основата за изграждането на силен 
единен европейски пазар и добре 
развити региони; призовава за по-добро 
използване на културната и творческата 
индустрия за привличане на нови 
инвестиции и хора с различни таланти в 
Европа; призовава държавите членки да 
подкрепят бизнес моделите, които са 
адаптирани към ограничения 
европейски пазар и които биха 
предоставили възможност за мобилност 
на творците и хората, работещи в 
културната и творческата индустрия, и 
биха им помогнали да преодолеят 
пречките, свързани с различните 
данъчни или социални системи или 
езиковите бариери;

5. счита, че творците и творческите 
продукти и услуги следва да бъдат 
основата за изграждането на силен 
единен европейски пазар и добре 
развити региони; призовава за по-добро 
използване на културната и творческата 
индустрия за привличане на нови 
инвестиции и хора с различни таланти в 
Европа; призовава държавите членки да 
предприемат подходящи социални и 
данъчни мерки, за да подкрепят 
творческите индустрии в 
икономиката; призовава държавите 
членки да подкрепят бизнес моделите, 
които са адаптирани към европейския
пазар и които биха предоставили 
възможност за мобилност на творците и 
хората, работещи в културната и 
творческата индустрия, и биха им 
помогнали да преодолеят пречките, 
свързани с различните данъчни или 
социални системи или езиковите 
бариери;

Or. en

Изменение 21
Салваторе Карона
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че творците и творческите 
продукти и услуги следва да бъдат 
основата за изграждането на силен 
единен европейски пазар и добре 
развити региони; призовава за по-добро 
използване на културната и творческата 
индустрия за привличане на нови 
инвестиции и хора с различни таланти в 
Европа; призовава държавите членки да 
подкрепят бизнес моделите, които са 
адаптирани към ограничения 
европейски пазар и които биха 
предоставили възможност за мобилност 
на творците и хората, работещи в 
културната и творческата индустрия, и 
биха им помогнали да преодолеят 
пречките, свързани с различните 
данъчни или социални системи или 
езиковите бариери;

5. счита, че творците и творческите 
продукти и услуги следва да бъдат 
основата за изграждането на силен 
единен европейски пазар и добре 
развити региони; призовава за по-добро 
използване на културната и творческата 
индустрия за привличане на нови 
инвестиции и хора с различни таланти в 
Европа, като се има предвид, че 
секторът се състои почти изцяло от 
микро-, малки и средни предприятия и 
самонаети лица; призовава държавите 
членки и регионите да създадат 
стратегии, които биха предоставили 
възможност за мобилност на творците и 
хората, работещи в културната и 
творческата индустрия, и биха им 
помогнали да преодолеят пречките, 
например тези, свързани с различните 
данъчни или социални системи или 
езиковите бариери;

Or. it

Изменение 22
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че различните умения, които 
тези индустрии обхващат, и 
взаимодействието между творците и 
технологиите следва да се подкрепят 
чрез създаването на платформи на 
местно и регионално равнище;

6. счита, че различните умения, които 
тези индустрии обхващат, и 
взаимодействието между творците и 
технологиите следва да се подкрепят 
чрез създаването на платформи на 
местно и регионално равнище, както и 
на творчески, културни и 
промишлени клъстери;
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Or. en

Изменение 23
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че различните умения, които 
тези индустрии обхващат, и 
взаимодействието между творците и 
технологиите следва да се подкрепят 
чрез създаването на платформи на 
местно и регионално равнище;

6. счита, че различните умения, които 
тези индустрии обхващат, и 
взаимодействието между творците и 
технологиите следва да се подкрепят 
чрез създаването на платформи на 
местно и регионално равнище, които 
биха могли да насърчават 
взаимодействието и да подпомагат 
търсенето на механизми за 
финансиране на творческите решения 
и иновациите;

Or. en

Изменение 24
Нуну Тейшейра

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че различните умения, които 
тези индустрии обхващат, и 
взаимодействието между творците и 
технологиите следва да се подкрепят 
чрез създаването на платформи на 
местно и регионално равнище;

6. заявява, че различните умения, които 
тези индустрии обхващат, и 
взаимодействието между творците и 
технологиите следва да се подкрепят 
чрез създаването на общоевропейски 
мрежи за сътрудничество и
платформи на местно и регионално 
равнище, които да насърчават обмена 
на знания и добри бизнес практики;

Or. pt
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Изменение 25
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; счита, 
че с оглед на тази добавена стойност 
бъдещият бюджет на ЕС следва да 
окаже силна подкрепа на културния и 
творческия сектор, тъй като те 
предлагат важни икономически 
възможности;

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа, социалното включване и 
по-доброто образование; изтъква, че 
културният и творческият сектор са от 
голям интерес както за туристите от ЕС, 
така и за туристите от страни извън ЕС, 
и представляват пресечна точка за 
взаимодействие между тях;

Or. en

Изменение 26
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; счита, че 
с оглед на тази добавена стойност 
бъдещият бюджет на ЕС следва да 
окаже силна подкрепа на културния и 

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; счита, че 
с оглед на тази добавена стойност 
националните стратегически 
документи за периода 2014—2020 г. 
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творческия сектор, тъй като те
предлагат важни икономически 
възможности;

следва да бъдат изготвени след 
консултация с културния и творческия 
сектор, като те следва също да 
получат силната подкрепа на 
бъдещия бюджет на ЕС, тъй като 
предлагат важни икономически 
възможности;

Or. ro

Изменение 27
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; счита, че 
с оглед на тази добавена стойност 
бъдещият бюджет на ЕС следва да 
окаже силна подкрепа на културния и 
творческия сектор, тъй като те 
предлагат важни икономически 
възможности;

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; подчертава значението на 
движимото културно наследство, 
т.е. артефактите, разглеждани като 
продукт на човешката творческа 
дейност от дълбока древност до наши 
дни; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; счита, че 
с оглед на тази добавена стойност 
бъдещият бюджет на ЕС следва да 
окаже силна подкрепа на културния и 
творческия сектор, тъй като те 
предлагат важни икономически 
възможности;

Or. en

Изменение 28
Салваторе Карона
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; 
счита, че с оглед на тази добавена 
стойност бъдещият бюджет на ЕС 
следва да окаже силна подкрепа на 
културния и творческия сектор, тъй като 
те предлагат важни икономически 
възможности;

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването и подобряването на 
огромното артистично, културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от огромно 
значение за развитието и 
разширяването на туристическия 
сектор в Европейския съюз като цяло; 
счита, че с оглед на тази добавена 
стойност бъдещият бюджет на ЕС 
следва да окаже силна подкрепа на 
културния и творческия сектор, тъй като 
те предлагат важни икономически 
възможности;

Or. it

Изменение 29
Юозас Имбрасас

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; счита, че 
с оглед на тази добавена стойност 
бъдещият бюджет на ЕС следва да 
окаже силна подкрепа на културния и 
творческия сектор, тъй като те 
предлагат важни икономически 

7. изтъква факта, че културната и 
творческата индустрия допринасят за 
запазването на огромното културно, 
историческо и архитектурно наследство 
на Европа; изтъква, че културният и 
творческият сектор са от голям интерес 
както за туристите от ЕС, така и за 
туристите от страни извън ЕС; счита, че 
с оглед на тази добавена стойност 
бъдещият бюджет на ЕС следва да 
окаже силна подкрепа на културния и
особено на творческия сектор, тъй като 
те предлагат важни икономически 
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възможности; възможности;

Or. lt

Изменение 30
Юстина Виткаускайте

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на 
образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; подчертава, че тъй като в много 
случаи за предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те могат да 
изпълняват важна роля в този процес.

8. изтъква значението на 
образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; както и за поощряване на 
образованието в сферата на 
изкуствата и културата чрез 
повишаване на интереса към 
работата и продуктите на 
творческата индустрия в началния и 
средния курс на обучение; подчертава, 
че тъй като в много случаи за 
предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те могат да 
изпълняват важна образователна и 
културна роля в този процес, 
разглеждайки културата и 
творчеството като неразделна част 
от регионалното и градското 
развитие.

Or. en

Изменение 31
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на 8. изтъква значението на 
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образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; подчертава, че тъй като в много 
случаи за предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те могат да 
изпълняват важна роля в този процес.

образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; подчертава, че тъй като в много 
случаи за предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те могат да 
изпълняват важна роля в този процес;
насърчава подкрепата на студентите 
по изкуство чрез ниско или безлихвени 
заеми, разширен спектър от 
стипендии и грантове и намаляване 
на учебния цикъл, особено на периода 
на обучение в магистърските 
програми, както и младежкото 
предприемачество и МСП в областта 
на културата и творческия сектор.

Or. bg

Изменение 32
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на 
образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; подчертава, че тъй като в много 
случаи за предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те могат да 
изпълняват важна роля в този процес.

8. изтъква значението на 
образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; подчертава, че тъй като в много 
случаи за предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те могат да 
изпълняват важна роля в този процес; 
подчертава значението на 
неформалното обучение по 
отношение на уменията на 
възрастните да се адаптират към 
постоянно променящия се пазар на 
труда.

Or. en
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Изменение 33
Салваторе Карона

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изтъква значението на 
образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; подчертава, че тъй като в много 
случаи за предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те могат да 
изпълняват важна роля в този процес.

8. изтъква значението на 
образователните програми за 
насърчаване на творчеството от ранно 
детство; подчертава, че тъй като в много 
случаи за предучилищното и началното 
образование отговарят местните и 
регионалните органи, те следва да 
изпълняват важна роля в този процес.

Or. it


