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Τροπολογία 1
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον διατομεακό χαρακτήρα 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας και τη συνολική σημασία των 
βιομηχανιών αυτών για την παγκόσμια 
οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη· 
τονίζει το γεγονός ότι οι τομείς αυτοί 
παρουσιάζουν πλούσιο τοπικό και 
περιφερειακό δυναμικό·

1. επισημαίνει τον διατομεακό χαρακτήρα 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας ως ελκυστικού 
επικοινωνιακού εργαλείου και τη 
συνολική σημασία των βιομηχανιών αυτών 
για την παγκόσμια οικονομία, τη βιώσιμη, 
ευφυή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, 
την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, 
την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική 
ανάπτυξη· τονίζει το γεγονός ότι οι τομείς 
αυτοί παρουσιάζουν πλούσιο τοπικό και 
περιφερειακό δυναμικό ανάπτυξης, 
αντιπροσωπεύοντας νέες ευκαιρίες 
αγοράς για τους επιχειρηματίες των 
τομέων του πολιτισμού και της 
δημιουργίας και, συνεπώς, για την 
απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 2
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον διατομεακό χαρακτήρα 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας και τη συνολική σημασία των 
βιομηχανιών αυτών για την παγκόσμια 
οικονομία και την κοινωνική ανάπτυξη· 
τονίζει το γεγονός ότι οι τομείς αυτοί 
παρουσιάζουν πλούσιο τοπικό και 
περιφερειακό δυναμικό·

1. επισημαίνει τον διατομεακό χαρακτήρα 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας και τη συνολική σημασία των 
βιομηχανιών αυτών για την παγκόσμια 
οικονομία, τη δημιουργία απασχόλησης
και την κοινωνική ανάπτυξη· τονίζει πως
το γεγονός ότι οι τομείς αυτοί 
παρουσιάζουν πλούσιο τοπικό και 
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περιφερειακό δυναμικό έχει θεμελιώδη 
σημασία για την ενδυνάμωση της 
οικονομικής δραστηριότητας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. pt

Τροπολογία 3
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η πηγή της 
δημιουργικότητας βρίσκεται στο τοπικό 
επίπεδο και ότι, συνεπώς, η ανάπτυξη 
των κλάδων του πολιτισμού και της 
δημιουργικότητας απαιτεί τη δημιουργία 
δικτύων, ομάδων, «εκκολαπτηρίων» 
επιχειρήσεων και συμπράξεων μεταξύ 
τέχνης και επιστήμης, βιομηχανικών 
ιδρυμάτων και πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 4
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν 
τμήμα των ενωσιακών και εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών· 
τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να 

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν 
τμήμα των ενωσιακών και εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών· 
τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να 



AM\934394EL.doc 5/22 PE510.549v01-00

EL

ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν τα 
οράματά τους στον τομέα της 
δημιουργικότητας στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους και στην ανάπτυξη της 
πολιτικής τους·

ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν τα 
οράματά τους στον τομέα της 
δημιουργικότητας στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους και στην ανάπτυξη της 
πολιτικής τους καθώς και να βελτιώσουν 
τις χρηματοδοτικές ικανότητες των 
ΜΜΕ, προκειμένου να στηριχθούν οι 
επιχειρηματίες να αναπτύξουν νέα 
επιχειρηματικά μοντέλα για τις 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας και να προωθήσουν τα 
δημιουργικά προσόντα και τους 
δημιουργικούς τομείς·

Or. en

Τροπολογία 5
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν 
τμήμα των ενωσιακών και εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών· 
τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν τα 
οράματά τους στον τομέα της 
δημιουργικότητας στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους και στην ανάπτυξη της 
πολιτικής τους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν 
τμήμα των ενωσιακών και εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών· 
καλούνται, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, και οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να συμπεριλάβουν τις 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας στις μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες οικονομικές στρατηγικές 
τους·

Or. it

Τροπολογία 6
Oldřich Vlasák
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν 
τμήμα των ενωσιακών και εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών· 
τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν τα 
οράματά τους στον τομέα της 
δημιουργικότητας στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους και στην ανάπτυξη της 
πολιτικής τους·

2. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν 
τμήμα των ενωσιακών και εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών·
υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω 
συντονισμού των διαφόρων πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής 
πολιτικής, της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
της πολιτικής για την καινοτομία, της 
πολιτικής τουρισμού και της πολιτικής 
για την περιφερειακή, αστική, τοπική και 
χωροταξική ανάπτυξη· τονίζει ότι, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν τα 
οράματά τους στον τομέα της 
δημιουργικότητας στις μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές τους και στην ανάπτυξη της 
πολιτικής τους·

Or. en

Τροπολογία 7
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η πολιτιστική 
ποικιλομορφία στην Ευρώπη αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τον συγκεκριμένο 
οικονομικό τομέα, διότι τονώνει τις 
δημιουργικές δυνατότητες·

Or. fr
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Τροπολογία 8
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι το βασικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ του 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα 
εξακολουθούν να είναι οι δυσκολίες ως 
προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση·

Or. ro

Τροπολογία 9
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι οι τοπικές αρχές 
έχουν εκτεταμένο ρόλο σε ό,τι αφορά την 
υποδομή, τη στρατηγική, τον σχεδιασμό 
και τη δικτύωση·

Or. en

Τροπολογία 10
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που 
θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, και συγκεκριμένα του ΕΚΤ και 
του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

3. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που 
θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, και συγκεκριμένα του ΕΚΤ και 
του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
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ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, καθώς και της εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής θεσμικής και 
διοικητικής ικανότητας για συνεργασία με 
αυτές·

ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, καθώς και της εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής θεσμικής και 
διοικητικής ικανότητας για συνεργασία με 
αυτές, κάτι που μπορεί να αυξήσει τα 
οικονομικά κέρδη από τις βιομηχανίες 
του πολιτισμού και της δημιουργίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που 
θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου, και συγκεκριμένα του ΕΚΤ και 
του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν
ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, καθώς και της εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής θεσμικής και 
διοικητικής ικανότητας για συνεργασία με 
αυτές·

3. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που 
θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του ΕΚΤ 
και του ΕΤΠΑ στο μελλοντικό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ώστε να συμβάλει στην 
ενίσχυση των βιομηχανιών του πολιτισμού 
και της δημιουργίας, καθώς και της 
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
θεσμικής και διοικητικής ικανότητας για
από κοινού συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 12
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που 
θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού 

3. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που 
θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του 
μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού
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πλαισίου, και συγκεκριμένα του ΕΚΤ και 
του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, καθώς και της εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής θεσμικής και 
διοικητικής ικανότητας για συνεργασία με 
αυτές·

πλαισίου, και συγκεκριμένα του ΕΚΤ και 
του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας, καθώς και της εθνικής, 
περιφερειακής και τοπικής θεσμικής και 
διοικητικής ικανότητας για συνεργασία με 
αυτές, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες, όπου 
η εγκατάσταση και ανάπτυξη των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας είναι πιο πολύπλοκη, παρά 
του τεράστιου πολιτιστικού και 
δημιουργικού δυναμικού που διαθέτουν οι 
συγκεκριμένοι πληθυσμοί λόγω του 
νησιωτικού τους χαρακτήρα·

Or. pt

Τροπολογία 13
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη 
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει 
ότι θα πρέπει να αναλυθεί ο αντίκτυπος 
των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας, προκειμένου αυτοί 
οι τομείς να προσαρμοσθούν στο νέο 
τεχνολογικό περιβάλλον και να συνδεθούν 
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με τις τεχνολογικές εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη 
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη 
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· ζητεί τη 
δημιουργία πλατφόρμας για τη διαχείριση 
των κενών θέσεων εργασίας και για τη 
χρηματοδότηση ευκαιριών στους τομείς 
του πολιτισμού και της δημιουργίας, με 
στόχο τη στήριξη επαγγελματιών, μεταξύ 
άλλων και κατά την έναρξη της καριέρας 
τους σε αυτούς τους τομείς·

Or. bg

Τροπολογία 15
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη 
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· ζητεί
να δοθεί επαρκής προσοχή στις 
μειονεκτούσες ομάδες στους κλάδους του 
πολιτισμού και της δημιουργίας· εκφράζει 
την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές των 
βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη 
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 16
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη 
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται ούτε 
στηρίζονται επαρκώς· τονίζει ότι η 
συλλογή στατιστικών δεδομένων στον 
συγκεκριμένο τομέα είναι ανεπαρκής σε 
όλα τα επίπεδα, με τη χειρότερη 
κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·
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Or. en

Τροπολογία 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην 
κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· 
εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές 
των βιομηχανιών του πολιτισμού και της 
δημιουργίας δεν αναλύονται επαρκώς· 
τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών 
δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη 
χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

4. επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή 
δυνατοτήτων για περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας στις 
περιφέρειες, ιδίως δε ανεξάρτητες και 
άτυπες δραστηριότητες με καθεστώς 
υπεργολαβίας και για περιορισμένα 
χρονικά διαστήματα, μπορούν να 
συμβάλουν στην κοινωνική και εδαφική 
ενσωμάτωση· εκφράζει την ανησυχία ότι οι 
πτυχές αυτές των βιομηχανιών του 
πολιτισμού και της δημιουργίας δεν 
αναλύονται επαρκώς· τονίζει ότι η 
συλλογή στατιστικών δεδομένων στον 
συγκεκριμένο τομέα είναι ανεπαρκής σε 
όλα τα επίπεδα, με τη χειρότερη 
κατάσταση να παρατηρείται στο 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 18
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι οι βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας μπορούν 
να συμβάλουν στην τόνωση της 
μετατροπής των τοπικών οικονομιών, 
ενθαρρύνοντας την ανάδυση νέων 
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οικονομικών δραστηριοτήτων, 
δημιουργώντας θέσεις νέες και διαρκείς 
εργασίας και αυξάνοντας τις ικανότητες 
προσέλκυσης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και πόλεων·

Or. it

Τροπολογία 19
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, 
προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και καλά 
ανεπτυγμένων περιφερειών· ζητεί την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών 
του πολιτισμού και της δημιουργίας για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να στηρίξει
επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοσμένα 
στην περιορισμένη ευρωπαϊκή αγορά που 
να επιτρέπουν την κινητικότητα των 
καλλιτεχνών και των ανθρώπων που 
εργάζονται στις βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας και να 
τους βοηθήσουν στην υπέρβαση των 
εμποδίων που συνδέονται με διαφορετικά 
φορολογικά ή κοινωνικά συστήματα ή με 
γλωσσικούς φραγμούς·

5. θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, 
προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και καλά 
ανεπτυγμένων περιφερειών· ζητεί την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών 
του πολιτισμού και της δημιουργίας για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να τονώσουν και να 
διαδώσουν τη δημιουργικότητα σε όλους 
τους τομείς της οικονομίας μέσω 
υπηρεσιών που ενισχύουν την καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα· να στηρίξουν
επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοσμένα 
στην περιορισμένη ευρωπαϊκή αγορά που 
να επιτρέπουν την κινητικότητα των 
καλλιτεχνών και των ανθρώπων που 
εργάζονται στις βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας και να 
τους βοηθήσουν στην υπέρβαση των 
εμποδίων που συνδέονται με διαφορετικά 
φορολογικά ή κοινωνικά συστήματα ή με 
γλωσσικούς φραγμούς συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας·

Or. en
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Τροπολογία 20
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, 
προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και καλά 
ανεπτυγμένων περιφερειών· ζητεί την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών 
του πολιτισμού και της δημιουργίας για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να στηρίξει
επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοσμένα 
στην περιορισμένη ευρωπαϊκή αγορά που 
να επιτρέπουν την κινητικότητα των 
καλλιτεχνών και των ανθρώπων που 
εργάζονται στις βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας και να 
τους βοηθήσουν στην υπέρβαση των 
εμποδίων που συνδέονται με διαφορετικά 
φορολογικά ή κοινωνικά συστήματα ή με 
γλωσσικούς φραγμούς·

5. θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, 
προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και καλά 
ανεπτυγμένων περιφερειών· ζητεί την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών 
του πολιτισμού και της δημιουργίας για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τα 
κατάλληλα κοινωνικά και φορολογικά 
μέτρα για τη στήριξη της δημιουργικής 
οικονομίας· καλεί τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν επιχειρηματικά μοντέλα 
προσαρμοσμένα στην ευρωπαϊκή αγορά 
που να επιτρέπουν την κινητικότητα των 
καλλιτεχνών και των ανθρώπων που 
εργάζονται στις βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας και να 
τους βοηθήσουν στην υπέρβαση των 
εμποδίων που συνδέονται με διαφορετικά 
φορολογικά ή κοινωνικά συστήματα ή με 
γλωσσικούς φραγμούς·

Or. en

Τροπολογία 21
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, 
προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και καλά 

5. θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, 
προϊόντα και υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας 
ευρωπαϊκής αγοράς και καλά 
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ανεπτυγμένων περιφερειών· ζητεί την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών 
του πολιτισμού και της δημιουργίας για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη· ζητεί 
από τα κράτη μέλη να στηρίξει 
επιχειρηματικά μοντέλα προσαρμοσμένα 
στην περιορισμένη ευρωπαϊκή αγορά που 
να επιτρέπουν την κινητικότητα των 
καλλιτεχνών και των ανθρώπων που 
εργάζονται στις βιομηχανίες του 
πολιτισμού και της δημιουργίας και να 
τους βοηθήσουν στην υπέρβαση των 
εμποδίων που συνδέονται με διαφορετικά 
φορολογικά ή κοινωνικά συστήματα ή με 
γλωσσικούς φραγμούς·

ανεπτυγμένων περιφερειών· ζητεί την 
καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών 
του πολιτισμού και της δημιουργίας για 
την προσέλκυση νέων επενδύσεων και 
ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη,
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που ασκούν 
δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα είναι 
μικροεπιχειρήσεις, μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 
αυτοαπασχολουμένων· ζητεί από τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να θέσουν σε 
εφαρμογή στρατηγικές που να επιτρέπουν 
την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των 
ανθρώπων που εργάζονται στις 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας και να τους βοηθήσουν στην 
υπέρβαση των εμποδίων, όπως αυτά που 
συνδέονται με διαφορετικά φορολογικά ή 
κοινωνικά συστήματα ή με γλωσσικούς 
φραγμούς·

Or. it

Τροπολογία 22
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι διαφορετικές ικανότητες 
που καλύπτουν αυτές οι βιομηχανίες και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών και 
τεχνολογίας θα πρέπει να στηριχθούν από 
τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών 
πλατφορμών·

6. πιστεύει ότι οι διαφορετικές ικανότητες 
που καλύπτουν αυτές οι βιομηχανίες και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών και 
τεχνολογίας θα πρέπει να στηριχθούν από 
τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών 
πλατφορμών και δημιουργικών, 
πολιτιστικών, βιομηχανικών ομάδων·

Or. en

Τροπολογία 23
Oldřich Vlasák
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι διαφορετικές ικανότητες 
που καλύπτουν αυτές οι βιομηχανίες και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών και 
τεχνολογίας θα πρέπει να στηριχθούν από 
τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών 
πλατφορμών·

6. πιστεύει ότι οι διαφορετικές ικανότητες 
που καλύπτουν αυτές οι βιομηχανίες και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών και 
τεχνολογίας θα πρέπει να στηριχθούν από 
τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών 
πλατφορμών που να ενθαρρύνουν τις 
συνέργειες και να βοηθούν στην 
αναζήτηση μηχανισμών για τη 
χρηματοδότηση της δημιουργικότητας 
και της καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 24
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι οι διαφορετικές ικανότητες 
που καλύπτουν αυτές οι βιομηχανίες και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών και 
τεχνολογίας θα πρέπει να στηριχθούν από 
τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών 
πλατφορμών·

6. υποστηρίζει ότι οι διαφορετικές 
ικανότητες που καλύπτουν αυτές οι 
βιομηχανίες και η αλληλεπίδραση μεταξύ 
δημιουργών και τεχνολογίας θα πρέπει να 
στηριχθούν από τη δημιουργία δικτύων 
συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
τοπικών και περιφερειακών πλατφορμών, 
προωθώντας τη διάδοση των γνώσεων 
και τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές·

Or. pt

Τροπολογία 25
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις 
χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της 
προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας θα 
πρέπει να έχουν ισχυρή στήριξη από τον 
μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, 
καθώς δημιουργούν σημαντικές 
οικονομικές ευκαιρίες·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης, 
την κοινωνική ενσωμάτωση και την 
καλύτερη εκπαίδευση· επισημαίνει ότι οι 
τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας 
παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον για 
τους τουρίστες τόσο από τις χώρες της ΕΕ 
όσο και από τις χώρες εκτός ΕΕ και 
αποτελούν σημείο αλληλεπίδρασης 
μεταξύ αυτών·

Or. en

Τροπολογία 26
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις 
χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της 
προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει 
να έχουν ισχυρή στήριξη από τον 
μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς 
δημιουργούν σημαντικές οικονομικές 
ευκαιρίες·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις 
χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της 
προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει 
να κληθούν σε διαβούλευση όταν 
συνταχθούν τα εθνικά στρατηγικά 
έγγραφα για την περίοδο 2014-2020 και 
θα πρέπει επίσης να έχουν ισχυρή στήριξη 
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από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της
ΕΕ, καθώς δημιουργούν σημαντικές 
οικονομικές ευκαιρίες·

Or. ro

Τροπολογία 27
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις 
χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της 
προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει 
να έχουν ισχυρή στήριξη από τον 
μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς 
δημιουργούν σημαντικές οικονομικές 
ευκαιρίες·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης·
τονίζει τη σημασία της κινητής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, π.χ. των 
τεχνουργημάτων, ως προϊόντος της 
ανθρώπινης δημιουργικότητας από τα 
πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα·
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις 
χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της 
προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει 
να έχουν ισχυρή στήριξη από τον 
μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς 
δημιουργούν σημαντικές οικονομικές 
ευκαιρίες·

Or. en

Τροπολογία 28
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από 
τις χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω 
της προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς 
του πολιτισμού και της δημιουργίας θα 
πρέπει να έχουν ισχυρή στήριξη από τον 
μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς 
δημιουργούν σημαντικές οικονομικές 
ευκαιρίες·

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση
και ανάδειξη της τεράστιας καλλιτεχνικής,
πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης· επισημαίνει ότι 
οι τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργίας διαδραματίζουν θεμελιώδη 
ρόλο για την ανάπτυξη και ενίσχυση του 
τουριστικού τομέα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο σύνολό του· πιστεύει ότι, 
λόγω της προστιθέμενης αυτής αξίας, οι 
τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας 
θα πρέπει να έχουν ισχυρή στήριξη από 
τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, 
καθώς δημιουργούν σημαντικές 
οικονομικές ευκαιρίες·

Or. it

Τροπολογία 29
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις 
χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της 
προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει 
να έχουν ισχυρή στήριξη από τον
μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς 
δημιουργούν σημαντικές οικονομικές 

7. επισημαίνει το γεγονός ότι οι 
βιομηχανίες του πολιτισμού και της 
δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση 
της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού 
και της δημιουργίας παρουσιάζουν 
τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες 
τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις 
χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της 
προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του 
πολιτισμού και, ιδίως, της δημιουργίας θα 
πρέπει να έχουν ισχυρή στήριξη από τον 
μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς 
δημιουργούν σημαντικές οικονομικές 
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ευκαιρίες· ευκαιρίες·

Or. lt

Τροπολογία 30
Justina Vitkauskaite

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σημασία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία· τονίζει ότι, καθώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
συχνά αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία.

8. επισημαίνει τη σημασία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία και την ενίσχυση
της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής 
εκπαίδευσης μέσω της προαγωγής του 
ενδιαφέροντος για το έργο και τα 
προϊόντα του κλάδου της 
δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης· τονίζει ότι, καθώς οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές είναι συχνά 
αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό εκπαιδευτικό 
και πολιτιστικό ρόλο σε αυτή τη 
διαδικασία αντιμετώπισης του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας ως 
αναπόσπαστου τμήματος της 
περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης.

Or. en

Τροπολογία 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σημασία των 8. επισημαίνει τη σημασία των 
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εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία· τονίζει ότι, καθώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
συχνά αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία.

εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία· τονίζει ότι, καθώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
συχνά αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία· ζητεί την παροχή στήριξης 
στους φοιτητές καλλιτεχνικών σχολών 
μέσω χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων, 
ενός ευρέος φάσματος υποτροφιών και 
επιδοτήσεων και ενός βραχύτερου κύκλου 
σπουδών, ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
διδασκόμενη συνιστώσα των 
προγραμμάτων μάστερ, καθώς και στους 
νέους επιχειρηματίες και τις ΜΜΕ στους 
τομείς του πολιτισμού και της 
δημιουργίας.

Or. bg

Τροπολογία 32
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σημασία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία· τονίζει ότι, καθώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
συχνά αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία.

8. επισημαίνει τη σημασία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία· τονίζει ότι, καθώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
συχνά αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία· υπογραμμίζει τη σημασία 
της άτυπης κατάρτισης σε ό,τι αφορά τις 
ικανότητες προσαρμογής των ενηλίκων 
σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά 
εργασίας.

Or. en
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Τροπολογία 33
Salvatore Caronna

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει τη σημασία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία· τονίζει ότι, καθώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
συχνά αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία.

8. επισημαίνει τη σημασία των 
εκπαιδευτικών συστημάτων για την 
προώθηση της δημιουργικότητας από την 
πρώιμη παιδική ηλικία· τονίζει ότι, καθώς 
οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι 
συχνά αρμόδιες για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή 
τη διαδικασία.

Or. it


