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Pozměňovací návrh 1
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje meziodvětvový charakter 
kulturních a tvůrčích odvětví a jejich 
globální význam pro světovou ekonomiku 
a společenský rozvoj; vyzdvihuje 
skutečnost, že tyto sektory mají bohatý 
místní a regionální potenciál;

1. zdůrazňuje meziodvětvový charakter 
kulturních a tvůrčích odvětví sloužících
jako poutavý komunikační nástroj a jejich 
globální význam pro světovou ekonomiku, 
udržitelný, inteligentní růst podporující 
začlenění, inovaci, podnikání, sociální 
soudržnost a společný rozvoj; vyzdvihuje 
skutečnost, že tyto sektory mají bohatý 
místní a regionální potenciál růstu 
představující nové tržní příležitosti pro 
podnikatele v kulturních a tvůrčích 
odvětvích, tedy zaměstnanosti v oblasti 
kultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje meziodvětvový charakter 
kulturních a tvůrčích odvětví a jejich 
globální význam pro světovou ekonomiku 
a společenský rozvoj; vyzdvihuje 
skutečnost, že tyto sektory mají bohatý 
místní a regionální potenciál;

1. zdůrazňuje meziodvětvový charakter 
kulturních a tvůrčích odvětví a jejich 
globální význam pro světovou ekonomiku, 
vytváření pracovních příležitostí a 
společenský rozvoj; vyzdvihuje, že 
skutečnost, že tyto sektory mají bohatý 
místní a regionální potenciál, je klíčová 
z hlediska povzbuzování hospodářské 
činnosti v EU;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 3
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že tvořivost má kořeny na 
místní úrovni a že kulturní a tvůrčí 
odvětví tedy potřebují pro svůj rozvoj 
vytváření místních sítí, klastrů, 
podnikatelských inkubátorů a partnerství 
mezi uměním a vědou, průmyslovými 
školami a vysokými školami a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví 
by se měla stát součástí 
socioekonomických strategií EU a 
jednotlivých států; podtrhuje, že v souladu 
se zásadou subsidiarity by místní a 
regionální orgány měly být vybízeny 
k tomu, aby do svých dlouhodobých
strategií a provádění politik začleňovaly 
své vize kreativity;

2. zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví 
by se měla stát součástí 
socioekonomických strategií EU a 
jednotlivých států; podtrhuje, že v souladu 
se zásadou subsidiarity by místní a 
regionální orgány měly být vybízeny k 
tomu, aby do svých dlouhodobých strategií 
a provádění politik začleňovaly své vize 
kreativity, jakož i k tomu, aby zlepšily 
finanční kapacitu malých a středních 
podniků s cílem podpořit podnikatele ve 
vytváření nových obchodních modelů pro 
kulturní a tvůrčí odvětví a propagovat 
tvůrčí dovednosti a tvůrčí sektory;     

Or. en 
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Pozměňovací návrh 5
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví 
by se měla stát součástí 
socioekonomických strategií EU a 
jednotlivých států; podtrhuje, že v souladu 
se zásadou subsidiarity by místní a 
regionální orgány měly být vybízeny k 
tomu, aby do svých dlouhodobých strategií 
a provádění politik začleňovaly své vize 
kreativity; 

2. zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví 
by se měla stát součástí 
socioekonomických strategií EU a 
jednotlivých států; místní a regionální 
orgány jsou v souladu se zásadou 
subsidiarity rovněž vybízeny k tomu, aby 
začleňovaly kulturní a tvůrčí odvětví do 
svých střednědobých a dlouhodobých 
hospodářských strategií;

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví 
by se měla stát součástí 
socioekonomických strategií EU a 
jednotlivých států; podtrhuje, že v souladu 
se zásadou subsidiarity by místní a 
regionální orgány měly být vybízeny 
k tomu, aby do svých dlouhodobých 
strategií a provádění politik začleňovaly 
své vize kreativity;

2. zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví 
by se měla stát součástí 
socioekonomických strategií EU a 
jednotlivých států; zdůrazňuje potřebu 
další koordinace různých politik, včetně 
průmyslových, vzdělávacích a inovačních 
politik, politik v oblasti cestovního ruchu, 
regionálního, městského, místního 
a územního rozvoje; podtrhuje, že v 
souladu se zásadou subsidiarity by místní a 
regionální orgány měly být vybízeny k 
tomu, aby do svých dlouhodobých strategií 
a provádění politik začleňovaly své vize 
kreativity; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že kulturní rozmanitost 
v Evropě má pro toto hospodářské odvětví 
klíčový význam, jelikož umocňuje tvůrčí 
potenciál;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že hlavním problémem, se 
kterým se setkávají malé a střední podniky 
v kulturním a tvůrčím odvětví, zůstává i 
nadále nesnadný přístup k finančním 
zdrojům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 9
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že místní orgány mají 
významnou úlohu, pokud jde o 
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infrastrukturu, strategii a plánování 
a vytváření sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že financování dostupné 
z příštího víceletého finančního rámce, 
konkrétně z ESF a EFRR, by mělo být 
využito tak, aby pomohlo posílit kulturní a 
tvůrčí odvětví a také institucionální a 
administrativní kapacity pro práci s nimi na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

3. zdůrazňuje, že financování dostupné 
z příštího víceletého finančního rámce, 
konkrétně z ESF a EFRR, by mělo být 
využito tak, aby pomohlo posílit kulturní a 
tvůrčí odvětví a také institucionální a 
administrativní kapacity pro práci s nimi na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, což 
může zvýšit hospodářské zisky z 
kulturních a tvůrčích odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že financování dostupné 
z příštího víceletého finančního rámce, 
konkrétně z ESF a EFRR, by mělo být 
využito tak, aby pomohlo posílit kulturní a 
tvůrčí odvětví a také institucionální a 
administrativní kapacity pro práci s nimi
na vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

3. zdůrazňuje, že financování dostupné 
z ESF a EFRR v příštím víceletém 
finančním rámci by mělo být využito tak, 
aby pomohlo posílit kulturní a tvůrčí 
odvětví a také institucionální a 
administrativní kapacity pro společnou 
práci na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že financování dostupné 
z příštího víceletého finančního rámce, 
konkrétně z ESF a EFRR, by mělo být 
využito tak, aby pomohlo posílit kulturní a 
tvůrčí odvětví a také institucionální a 
administrativní kapacity pro práci s nimi na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni;

3. zdůrazňuje, že financování dostupné 
z příštího víceletého finančního rámce, 
konkrétně z ESF a EFRR, by mělo být 
využito tak, aby pomohlo posílit kulturní a 
tvůrčí odvětví a také institucionální a 
administrativní kapacity pro práci s nimi na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni
s primárním zaměřením na nejvzdálenější 
regiony, ve kterých je složitější založit a 
vyvíjet kulturní a tvůrčí odvětví, navzdory 
skutečnosti, že dotyční obyvatelé mají 
obrovský kulturní a tvůrčí potenciál právě 
proto, že jsou ostrované;

Or. pt

Pozměňovací návrh 13
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány; 
zdůrazňuje, že sběr statistických údajů 
v tomto odvětví je na všech úrovních 
nedostačující, přičemž nejhorší situace je 
na úrovni regionální a místní;

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány;
zdůrazňuje, že sběr statistických údajů 
v tomto odvětví je na všech úrovních 
nedostačující, přičemž nejhorší situace je 
na úrovni regionální a místní; zdůrazňuje, 
že dopad informačních a komunikačních 
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technologií na kulturní a tvůrčí odvětví 
musí být zanalyzován za účelem 
uzpůsobení těchto odvětví novému 
technologickému prostředí a jejich spojení 
s technologickým vývojem;  

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány; 
zdůrazňuje, že sběr statistických údajů 
v tomto odvětví je na všech úrovních 
nedostačující, přičemž nejhorší situace je 
na úrovni regionální a místní;

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány;
zdůrazňuje, že sběr statistických údajů 
v tomto odvětví je na všech úrovních 
nedostačující, přičemž nejhorší situace je 
na úrovni regionální a místní; vyzývá k 
tomu, aby byla vytvořena platforma pro 
správu volných pracovních míst 
a možností financování v kulturních 
a tvůrčích odvětvích s cílem podpořit 
odborníky včetně těch, kteří v těchto 
oblastech teprve začínají podnikat;

Or. bg

Pozměňovací návrh 15
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány; 
zdůrazňuje, že sběr statistických údajů 
v tomto odvětví je na všech úrovních 
nedostačující, přičemž nejhorší situace je 
na úrovni regionální a místní;

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; žádá, aby v rámci 
kulturních a tvůrčích odvětví byla 
věnována dostatečná pozornost 
zranitelným skupinám obyvatelstva; je 
znepokojen tím, že tyto aspekty kulturních 
a tvůrčích odvětví nejsou dostatečně 
zanalyzovány; zdůrazňuje, že sběr 
statistických údajů v tomto odvětví je na 
všech úrovních nedostačující, přičemž 
nejhorší situace je na úrovni regionální 
a místní;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány; 
zdůrazňuje, že sběr statistických údajů 
v tomto odvětví je na všech úrovních 
nedostačující, přičemž nejhorší situace je 
na úrovni regionální a místní;

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány 
a podporovány; zdůrazňuje, že sběr 
statistických údajů v tomto odvětví je na 
všech úrovních nedostačující, přičemž 
nejhorší situace je na úrovni regionální 
a místní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech mohou přispívat k sociální a 
územní integraci; je znepokojen tím, že 
tyto aspekty kulturních a tvůrčích odvětví 
nejsou dostatečně zanalyzovány; 
zdůrazňuje, že sběr statistických údajů 
v tomto odvětví je na všech úrovních 
nedostačující, přičemž nejhorší situace je 
na úrovni regionální a místní;

4. poukazuje na to, že kulturní a tvůrčí 
odvětví jako zdroj potenciálu pro vytváření 
většího počtu lepších pracovních míst 
v regionech, zejména subdodavatelské a 
nezávislé činnosti na dobu určitou či 
atypické činnosti, mohou přispívat 
k sociální a územní integraci; je 
znepokojen tím, že tyto aspekty kulturních 
a tvůrčích odvětví nejsou dostatečně 
zanalyzovány; zdůrazňuje, že sběr 
statistických údajů v tomto odvětví je na 
všech úrovních nedostačující, přičemž 
nejhorší situace je na úrovni regionální a 
místní;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že kulturní a tvůrčí 
odvětví mohou pomoci přetvořit místní 
hospodářství tím, že podpoří vývoj nových 
hospodářských činností, vytvoří nová 
pracovní místa a udržitelnou 
zaměstnanost a zvýší přitažlivost 
evropských měst a regionů;  

Or. it
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Pozměňovací návrh 19
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že kreativní lidé, výrobky a 
služby by měli být základem silného 
evropského jednotného trhu a dobře 
rozvinutých regionů; vyzývá k lepšímu 
využívání kulturních a tvůrčích odvětví při 
lákání nových investic a různorodých 
talentů do Evropy; vyzývá členské státy, 
aby podporovaly obchodní modely 
uzpůsobené omezenému evropskému trhu, 
což by umožnilo mobilitu umělců a osob 
pracujících v kulturních a tvůrčích 
odvětvích a pomáhalo jim překonávat 
překážky související s rozdílnými 
daňovými nebo sociálními systémy či 
jazykovými bariérami;

5. domnívá se, že kreativní lidé, výrobky a 
služby by měli být základem silného 
evropského jednotného trhu a dobře 
rozvinutých regionů; vyzývá k lepšímu 
využívání kulturních a tvůrčích odvětví při 
lákání nových investic a různorodých 
talentů do Evropy; vyzývá členské státy, 
aby povzbuzovaly a šířily tvořivost ve 
všech hospodářských odvětvích pomocí 
služeb, které posilují inovaci a podnikání;
aby podporovaly obchodní modely 
uzpůsobené omezenému evropskému trhu, 
což by umožnilo mobilitu umělců a osob 
pracujících v kulturních a tvůrčích 
odvětvích a pomáhalo jim překonávat 
překážky související s rozdílnými 
daňovými nebo sociálními systémy či
jazykovými bariérami tím, že by přispívaly 
k rozvoji kulturní rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že kreativní lidé, výrobky a 
služby by měli být základem silného 
evropského jednotného trhu a dobře 
rozvinutých regionů; vyzývá k lepšímu 
využívání kulturních a tvůrčích odvětví při 
lákání nových investic a různorodých 
talentů do Evropy; vyzývá členské státy, 
aby podporovaly obchodní modely 

5. domnívá se, že kreativní lidé, výrobky a 
služby by měli být základem silného 
evropského jednotného trhu a dobře 
rozvinutých regionů; vyzývá k lepšímu 
využívání kulturních a tvůrčích odvětví při 
lákání nových investic a různorodých 
talentů do Evropy; vyzývá členské státy k 
přijetí příslušných sociálních a fiskálních 
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uzpůsobené omezenému evropskému trhu, 
což by umožnilo mobilitu umělců a osob 
pracujících v kulturních a tvůrčích 
odvětvích a pomáhalo jim překonávat 
překážky související s rozdílnými 
daňovými nebo sociálními systémy či 
jazykovými bariérami;

opatření s cílem podpořit tvůrčí 
hospodářství; vyzývá členské státy, aby
podporovaly obchodní modely uzpůsobené 
evropskému trhu, což by umožnilo 
mobilitu umělců a osob pracujících 
v kulturních a tvůrčích odvětvích a 
pomáhalo jim překonávat překážky 
související s rozdílnými daňovými nebo 
sociálními systémy či jazykovými 
bariérami;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že kreativní lidé, výrobky a 
služby by měli být základem silného 
evropského jednotného trhu a dobře 
rozvinutých regionů; vyzývá k lepšímu 
využívání kulturních a tvůrčích odvětví při 
lákání nových investic a různorodých 
talentů do Evropy; vyzývá členské státy, 
aby podporovaly obchodní modely 
uzpůsobené omezenému evropskému trhu, 
což by umožnilo mobilitu umělců a osob 
pracujících v kulturních a tvůrčích 
odvětvích a pomáhalo jim překonávat 
překážky související s rozdílnými 
daňovými nebo sociálními systémy či 
jazykovými bariérami;

5. domnívá se, že kreativní lidé, výrobky 
a služby by měli být základem silného 
evropského jednotného trhu a dobře 
rozvinutých regionů; vyzývá k lepšímu 
využívání kulturních a tvůrčích odvětví při 
lákání nových investic a různorodých 
talentů do Evropy s ohledem na to, že toto 
odvětví je tvořeno téměř výhradně 
mikropodniky, malými a středními 
podniky a osobami samostatně výdělečně 
činnými; vyzývá členské státy a regiony 
k tomu, aby zahájily strategie, které by 
umožnily mobilitu umělců a osob 
pracujících v kulturních a tvůrčích 
odvětvích a pomáhaly jim překonávat 
například takové překážky související 
s rozdílnými daňovými nebo sociálními 
systémy či jazykovými bariérami;

Or. it

Pozměňovací návrh 22
Justina Vitkauskaite
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že různé schopnosti, jichž je 
v těchto odvětvích zapotřebí, a také 
interakce mezi tvůrci a technologiemi by 
měly být podporovány vytvářením 
místních a regionálních platforem;

6. věří, že různé schopnosti, jichž je 
v těchto odvětvích zapotřebí, a také 
interakce mezi tvůrci a technologiemi by 
měly být podporovány vytvářením 
místních a regionálních platforem 
a tvůrčích, kulturních, průmyslových 
klastrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že různé schopnosti, jichž je 
v těchto odvětvích zapotřebí, a také 
interakce mezi tvůrci a technologiemi by 
měly být podporovány vytvářením 
místních a regionálních platforem;

6. věří, že různé schopnosti, jichž je 
v těchto odvětvích zapotřebí, a také 
interakce mezi tvůrci a technologiemi by 
měly být podporovány vytvářením 
místních a regionálních platforem, které by 
posilovaly synergie a pomáhaly 
vyhledávat mechanismy k financování 
tvořivosti a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. věří, že různé schopnosti, jichž je 6. zastává názor, že různé schopnosti, jichž 
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v těchto odvětvích zapotřebí, a také 
interakce mezi tvůrci a technologiemi by 
měly být podporovány vytvářením 
místních a regionálních platforem;

je v těchto odvětvích zapotřebí, a také 
interakce mezi tvůrci a technologiemi by 
měly být podporovány vytvářením 
celoevropských sítí spolupráce a místních 
a regionálních platforem s cílem 
podporovat sdílení poznatků a 
osvědčených podnikatelských postupů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní a 
tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického a 
architektonického dědictví Evropy; 
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví se 
těší obrovskému zájmu turistů ze zemí EU 
i mimo EU; věří, že s ohledem na tuto 
přidanou hodnotu, a jelikož s sebou 
přinášejí významné hospodářské 
příležitosti, by kulturní a tvůrčí odvětví 
měla být z příštího rozpočtu EU významně 
podpořena;

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní 
a tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického 
a architektonického dědictví Evropy,
sociálnímu začlenění a lepšímu 
vzdělávání; zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí 
odvětví se těší obrovskému zájmu turistů 
ze zemí EU i mimo EU a že na sebe 
vzájemně působí;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní a 
tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického a 
architektonického dědictví Evropy; 
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví se 

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní 
a tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického 
a architektonického dědictví Evropy;
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví se 
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těší obrovskému zájmu turistů ze zemí EU 
i mimo EU; věří, že s ohledem na tuto 
přidanou hodnotu, a jelikož s sebou 
přinášejí významné hospodářské 
příležitosti, by kulturní a tvůrčí odvětví 
měla být z příštího rozpočtu EU významně 
podpořena;

těší obrovskému zájmu turistů ze zemí EU 
i mimo EU; věří, že s ohledem na tuto 
přidanou hodnotu, a jelikož s sebou 
přinášejí významné hospodářské 
příležitosti, by kulturní a tvůrčí odvětví 
měla být konzultována při sestavování 
strategických dokumentů pro jednotlivé 
země na období let 2014–2020 a měla by 
být rovněž významně podpořena z příštího
rozpočtu EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní a 
tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického a 
architektonického dědictví Evropy; 
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví se 
těší obrovskému zájmu turistů ze zemí EU 
i mimo EU; věří, že s ohledem na tuto 
přidanou hodnotu, a jelikož s sebou 
přinášejí významné hospodářské 
příležitosti, by kulturní a tvůrčí odvětví 
měla být z příštího rozpočtu EU významně 
podpořena;

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní 
a tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického 
a architektonického dědictví Evropy;
zdůrazňuje význam movitého kulturního 
dědictví, tj. artefaktů jakožto výsledku 
lidské tvořivosti od dávné minulosti až po 
současnost; zdůrazňuje, že kulturní 
a tvůrčí odvětví se těší obrovskému zájmu 
turistů ze zemí EU i mimo EU; věří, že 
s ohledem na tuto přidanou hodnotu, 
a jelikož s sebou přinášejí významné 
hospodářské příležitosti, by kulturní 
a tvůrčí odvětví měla být z příštího 
rozpočtu EU významně podpořena;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní a 
tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického a 
architektonického dědictví Evropy; 
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví se 
těší obrovskému zájmu turistů ze zemí EU 
i mimo EU; věří, že s ohledem na tuto 
přidanou hodnotu, a jelikož s sebou 
přinášejí významné hospodářské 
příležitosti, by kulturní a tvůrčí odvětví 
měla být z příštího rozpočtu EU významně 
podpořena;

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní 
a tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
a zkvalitnění rozsáhlého uměleckého, 
kulturního, historického a 
architektonického dědictví Evropy;
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví 
mají zásadní význam pro rozvoj 
a rozšíření odvětví cestovního ruchu 
Evropské unie jako celku; věří, že 
s ohledem na tuto přidanou hodnotu, 
a jelikož s sebou přinášejí významné 
hospodářské příležitosti, by kulturní 
a tvůrčí odvětví měla být z příštího 
rozpočtu EU významně podpořena;

Or. it

Pozměňovací návrh 29
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní a 
tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického a 
architektonického dědictví Evropy; 
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví se 
těší obrovskému zájmu turistů ze zemí EU 
i mimo EU; věří, že s ohledem na tuto 
přidanou hodnotu, a jelikož s sebou 
přinášejí významné hospodářské 
příležitosti, by kulturní a tvůrčí odvětví 
měla být z příštího rozpočtu EU významně 
podpořena;

7. poukazuje na skutečnost, že kulturní 
a tvůrčí odvětví přispívají k zachování 
rozsáhlého kulturního, historického 
a architektonického dědictví Evropy;
zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví se 
těší obrovskému zájmu turistů ze zemí EU 
i mimo EU; věří, že s ohledem na tuto 
přidanou hodnotu, a jelikož s sebou přináší 
významné hospodářské příležitosti, by 
kulturní a zejména tvůrčí odvětví mělo být 
z příštího rozpočtu EU významně 
podpořeno;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 30
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; zdůrazňuje, že místní a 
regionální orgány mohou vzhledem 
k tomu, že jsou často odpovědné za 
předškolní a základní vzdělávání, v tomto 
procesu sehrát významnou úlohu.

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; a rozvíjejících umělecké 
a kulturní vzdělání tím, že podporují 
zájem o práci a o výstupy tvůrčího odvětví 
během základního a středního vzdělávání;
zdůrazňuje, že místní a regionální orgány 
mohou vzhledem k tomu, že jsou často 
odpovědné za předškolní a základní 
vzdělávání, sehrát významnou vzdělávací 
a kulturní úlohu v tomto procesu, jehož 
cílem je zabývat se kulturou a tvořivostí 
jakožto nedílnou součástí regionálního 
a městského rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; zdůrazňuje, že místní a 
regionální orgány mohou vzhledem 
k tomu, že jsou často odpovědné za 
předškolní a základní vzdělávání, v tomto 
procesu sehrát významnou úlohu.

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; zdůrazňuje, že místní 
a regionální orgány mohou vzhledem 
k tomu, že jsou často odpovědné za 
předškolní a základní vzdělávání, v tomto 
procesu sehrát významnou úlohu;
naléhavě žádá, aby byla studentům umění, 
jakož i mladým podnikatelům a malým 
a středním podnikům v kulturních 
a tvůrčích odvětvích, poskytnuta podpora, 
a to prostřednictvím úvěrů s nízkým 
úrokem či bezúročných půjček, širokým 
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spektrem stipendií a grantů a kratších 
studijních cyklů, zejména pokud se jedná 
o magisterské studijní programy.

Or. bg

Pozměňovací návrh 32
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; zdůrazňuje, že místní a 
regionální orgány mohou vzhledem 
k tomu, že jsou často odpovědné za 
předškolní a základní vzdělávání, v tomto 
procesu sehrát významnou úlohu.

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; zdůrazňuje, že místní 
a regionální orgány mohou vzhledem k 
tomu, že jsou často odpovědné za 
předškolní a základní vzdělávání, v tomto 
procesu sehrát významnou úlohu; 
zdůrazňuje význam neformálního 
vzdělávání dospělých osob zaměřeného na 
schopnost přizpůsobit se neustále se 
měnícím požadavkům trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; zdůrazňuje, že místní a 
regionální orgány mohou vzhledem 
k tomu, že jsou často odpovědné za 
předškolní a základní vzdělávání, v tomto 
procesu sehrát významnou úlohu.

8. vyzdvihuje význam vzdělávacích 
schémat podporujících kreativitu již od 
raného dětství; zdůrazňuje, že místní 
a regionální orgány by vzhledem k tomu, 
že jsou často odpovědné za předškolní 
a základní vzdělávání, měly v tomto 
procesu sehrát významnou úlohu.

Or. it
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