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Muudatusettepanek 1
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab kultuuri- ja loometööstuse 
valdkondadeülest olemust ja nende 
globaalset tähtsust maailmamajanduse ja 
ühiskonna arengu jaoks; toonitab asjaolu, 
et neil sektoritel on rikkalik kohalik ja 
piirkondlik potentsiaal;

1. toonitab kultuuri- ja loometööstuse 
valdkondadeülest olemust tõhusa 
kommunikatsioonivahendina ja nende 
globaalset tähtsust maailmamajanduse, 
jätkusuutliku, aruka ja kaasava 
majanduskasvu, innovatsiooni, 
ettevõtluse, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja
ühiskonna arengu jaoks; toonitab asjaolu, 
et neil sektoritel on rikkalik kohalik ja 
piirkondlik kasvupotentsiaal, mis 
tähendab kultuuri- ja loomevaldkonna 
ettevõtjatele uusi turuvõimalusi ja seega 
ka tööhõivet kultuurisektoris;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. toonitab kultuuri- ja loometööstuse 
valdkondadeülest olemust ja nende 
globaalset tähtsust maailmamajanduse ja 
ühiskonna arengu jaoks; toonitab asjaolu, 
et neil sektoritel on rikkalik kohalik ja 
piirkondlik potentsiaal;

1. toonitab kultuuri- ja loometööstuse 
valdkondadeülest olemust ja nende 
globaalset tähtsust maailmamajanduse, 
tööhõive ja ühiskonna arengu jaoks;
toonitab, et asjaolu, et neil sektoritel on 
rikkalik kohalik ja piirkondlik potentsiaal, 
on äärmiselt oluline ELi 
majandusaktiivsuse virgutamise 
seisukohalt;

Or. pt
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Muudatusettepanek 3
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. märgib, et loovus on kohaliku 
iseloomuga, mistõttu on kultuuri- ja 
loomemajanduse arenguks vaja kohalikke 
võrgustikke, klastreid, äriinkubaatoreid 
ning kunsti ja teaduse, tööstuskoolide, 
ülikoolide ja ettevõtete vahelist 
partnerlust;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kultuuri- ja loometööstusest 
peaks saama osa ELi ja liikmesriikide 
sotsiaalmajanduslikest strateegiatest; 
toonitab, et vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele tuleks kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi ärgitada lisama 
pikaajalistesse strateegiatesse ja poliitika 
elluviimisesse loomevisioone;

2. toonitab, et kultuuri- ja loometööstusest 
peaks saama osa ELi ja liikmesriikide 
sotsiaalmajanduslikest strateegiatest; 
toonitab, et vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele tuleks kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi ärgitada lisama 
pikaajalistesse strateegiatesse ja poliitika 
elluviimisesse loomevisioone; samuti tuleb 
suurendada väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete finantsvõimekust, et 
aidata ettevõtjatel välja töötada uusi 
kultuuri- ja loometööstuse ärimudeleid, 
ning edendada loomingulisi oskusi ja 
loomesektorit;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kultuuri- ja loometööstusest 
peaks saama osa ELi ja liikmesriikide 
sotsiaalmajanduslikest strateegiatest;
toonitab, et vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele tuleks kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi ärgitada lisama 
pikaajalistesse strateegiatesse ja poliitika 
elluviimisesse loomevisioone;

2. toonitab, et kultuuri- ja loometööstusest 
peaks saama osa ELi ja liikmesriikide 
sotsiaalmajanduslikest strateegiatest;
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele
ärgitatakse ka kohalikke ja piirkondlikke 
asutusi lisama kultuuri- ja loomesektorit 
keskmise tähtajaga ja pikaajalistesse
majandusstrateegiatesse;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. toonitab, et kultuuri- ja loometööstusest 
peaks saama osa ELi ja liikmesriikide 
sotsiaalmajanduslikest strateegiatest; 
toonitab, et vastavalt subsidiaarsuse 
põhimõttele tuleks kohalikke ja 
piirkondlikke asutusi ärgitada lisama 
pikaajalistesse strateegiatesse ja poliitika 
elluviimisesse loomevisioone;

2. toonitab, et kultuuri- ja loometööstusest 
peaks saama osa ELi ja liikmesriikide 
sotsiaalmajanduslikest strateegiatest;
rõhutab vajadust parema koordineerimise 
järele erinevate poliitikavaldkondade 
vahel, nagu tööstus-, haridus- ja 
innovatsioonipoliitika ning turismi-, 
regionaal-, linna-, kohaliku ja ruumilise 
arengu poliitika; toonitab, et vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele tuleks 
kohalikke ja piirkondlikke asutusi ärgitada 
lisama pikaajalistesse strateegiatesse ja 
poliitika elluviimisesse loomevisioone;

Or. en
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Muudatusettepanek 7
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, et Euroopa kultuuriline 
mitmekesisus on selle majandussektori 
jaoks määrava tähtsusega, kuna 
soodustab loomevõimekust;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, et väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete põhiprobleem 
kultuuri- ja loomesektoris on jätkuvalt 
lihtsa juurdepääsu puudumine 
rahastamisele;

Or. ro

Muudatusettepanek 9
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et kohalikel omavalitsustel on 
suur roll infrastruktuuri, strateegia ja 
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planeerimise ning võrgustike 
edendamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ESFist ja 
ERDFist saadavat rahastamist tuleks 
kasutada selleks, et aidata tugevdada 
kultuuri- ja loometööstust, nagu ka 
riiklikku, piirkondlikku ja kohalikku 
institutsioonilist ja haldusalast suutlikkust 
nendega töötamiseks;

3. toonitab, et tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ESFist ja 
ERDFist saadavat rahastamist tuleks 
kasutada selleks, et aidata tugevdada 
kultuuri- ja loometööstust, nagu ka 
riiklikku, piirkondlikku ja kohalikku 
institutsioonilist ja haldusalast suutlikkust 
nendega töötamiseks, mis võib suurendada 
kultuuri- ja loometööstusest saadavat 
majanduslikku kasu;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ESFist ja 
ERDFist saadavat rahastamist tuleks 
kasutada selleks, et aidata tugevdada 
kultuuri- ja loometööstust, nagu ka 
riiklikku, piirkondlikku ja kohalikku 
institutsioonilist ja haldusalast suutlikkust 
nendega töötamiseks;

3. toonitab, et ESFist ja ERDFist saadavat 
rahastamist tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku raames tuleks kasutada 
selleks, et aidata tugevdada kultuuri- ja 
loometööstust, nagu ka riiklikku, 
piirkondlikku ja kohalikku institutsioonilist 
ja haldusalast suutlikkust nendega koos
töötamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. toonitab, et tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ESFist ja 
ERDFist saadavat rahastamist tuleks 
kasutada selleks, et aidata tugevdada 
kultuuri- ja loometööstust, nagu ka 
riiklikku, piirkondlikku ja kohalikku 
institutsioonilist ja haldusalast suutlikkust 
nendega töötamiseks;

3. toonitab, et tulevase mitmeaastase 
finantsraamistiku raames ESFist ja 
ERDFist saadavat rahastamist tuleks 
kasutada selleks, et aidata tugevdada 
kultuuri- ja loometööstust, nagu ka 
riiklikku, piirkondlikku ja kohalikku 
institutsioonilist ja haldusalast suutlikkust 
nendega töötamiseks, keskendudes eriti 
just äärepoolseimatele piirkondadele, kus 
on kultuuri- ja loometööstust raskem 
toimima panna ja arendada, vaatamata 
asjaolule, et nendes kogukondades on 
tohutu kultuuri- ja loomevõimekus just 
tänu nende saarelisele paiknemisele;

Or. pt

Muudatusettepanek 13
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud; toonitab, et seda sektorit 
puudutavate statistiliste andmete kogumine 
on ebapiisav kõikidel tasanditel, kusjuures 
halvim on olukord piirkondade ja kohalikul 

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud; toonitab, et seda sektorit 
puudutavate statistiliste andmete kogumine 
on ebapiisav kõikidel tasanditel, kusjuures 
halvim on olukord piirkondade ja kohalikul 
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tasandil; tasandil; rõhutab, et IKT mõju kultuuri- ja 
loomesektorile tuleb analüüsida, et 
kohandada see sektor uue tehnoloogilise 
keskkonnaga ja siduda tehnoloogia 
arenguga;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud; toonitab, et seda sektorit 
puudutavate statistiliste andmete kogumine 
on ebapiisav kõikidel tasanditel, kusjuures 
halvim on olukord piirkondade ja kohalikul 
tasandil;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud; toonitab, et seda sektorit 
puudutavate statistiliste andmete kogumine 
on ebapiisav kõikidel tasanditel, kusjuures 
halvim on olukord piirkondade ja kohalikul 
tasandil; kutsub üles looma kultuuri- ja 
loomesektoris platvormi tööpakkumiste 
haldamiseks ja rahastamisvõimaluste 
leidmiseks, et aidata töötajaid, sealhulgas 
neid, kes alles alustavad selles valdkonnas 
karjääri;

Or. bg

Muudatusettepanek 15
Cornelia Ernst

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud; toonitab, et seda sektorit 
puudutavate statistiliste andmete kogumine 
on ebapiisav kõikidel tasanditel, kusjuures 
halvim on olukord piirkondade ja kohalikul 
tasandil;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; kutsub üles 
pöörama kultuuri- ja loomemajanduses 
piisavalt tähelepanu ebasoodsas olukorras 
olevatele rühmadele; tunneb muret asjaolu 
pärast, et neid kultuuri- ja loometööstuse 
aspekte ei ole piisavalt analüüsitud;
toonitab, et seda sektorit puudutavate 
statistiliste andmete kogumine on ebapiisav 
kõikidel tasanditel, kusjuures halvim on 
olukord piirkondade ja kohalikul tasandil;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud; toonitab, et seda sektorit 
puudutavate statistiliste andmete kogumine
on ebapiisav kõikidel tasanditel, kusjuures 
halvim on olukord piirkondade ja kohalikul 
tasandil;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud ega toetatud; toonitab, et seda 
sektorit puudutavate statistiliste andmete 
kogumine on ebapiisav kõikidel tasanditel, 
kusjuures halvim on olukord piirkondade ja 
kohalikul tasandil;

Or. en
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Muudatusettepanek 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitavad piirkondades enamate 
ja paremate töökohtade loomise 
potentsiaaliallikana kaasa sotsiaalsele ja 
territoriaalsele integratsioonile; tunneb 
muret asjaolu pärast, et neid kultuuri- ja 
loometööstuse aspekte ei ole piisavalt 
analüüsitud; toonitab, et seda sektorit 
puudutavate statistiliste andmete kogumine 
on ebapiisav kõikidel tasanditel, kusjuures 
halvim on olukord piirkondade ja kohalikul 
tasandil;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus, eriti just allhanke- või 
tähtajalise lepinguga iseseisvad ja 
ebatüüpilised algatused, aitavad 
piirkondades enamate ja paremate 
töökohtade loomise potentsiaaliallikana 
kaasa sotsiaalsele ja territoriaalsele 
integratsioonile; tunneb muret asjaolu 
pärast, et neid kultuuri- ja loometööstuse 
aspekte ei ole piisavalt analüüsitud;
toonitab, et seda sektorit puudutavate 
statistiliste andmete kogumine on ebapiisav 
kõikidel tasanditel, kusjuures halvim on 
olukord piirkondade ja kohalikul tasandil;

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4a. on arvamusel, et kultuuri- ja 
loomesektorid võivad aidata kohalikku 
majandust ümber kujundada, soodustades 
uute majandustegevuste väljaarendamist, 
uute töökohtade loomist ja püsiva 
tööhõive tagamist ning Euroopa linnade 
ja piirkondade ligitõmbavamaks 
muutmist;

Or. it
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Muudatusettepanek 19
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et loomingulised 
inimesed, tooted ja teenused peaksid olema 
tugeva Euroopa ühisturu ja hästi arenenud 
piirkondade alus; nõuab kultuuri- ja 
loometööstuse paremat kasutust uute 
investeeringute ja mitmesuguste annete 
ligimeelitamisel Euroopasse; kutsub 
liikmesriike üles toetama Euroopa piiratud 
turuga kohandatud ettevõtlusmudeleid, mis 
võimaldaks kunstnike ning kultuuri- ja 
loometööstuses töötavate inimeste liikuvust 
ning aitaks neil ületada erinevate maksu-
või sotsiaalsüsteemide või keelebarjääriga 
seotud raskusi;

5. on arvamusel, et loomingulised 
inimesed, tooted ja teenused peaksid olema 
tugeva Euroopa ühisturu ja hästi arenenud 
piirkondade alus; nõuab kultuuri- ja 
loometööstuse paremat kasutust uute 
investeeringute ja mitmesuguste annete 
ligimeelitamisel Euroopasse; kutsub 
liikmesriike üles innovatsiooni ja 
ettevõtlust tugevdavate teenuste abil 
ergutama ja levitama loomingulisust 
kõigis majandussektorites; toetama 
Euroopa piiratud turuga kohandatud 
ettevõtlusmudeleid, mis võimaldaks 
kultuurilise mitmekesisuse arendamist 
toetades kunstnike ning kultuuri- ja 
loometööstuses töötavate inimeste liikuvust 
ning aitaks neil ületada erinevate maksu-
või sotsiaalsüsteemide või keelebarjääriga 
seotud raskusi;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et loomingulised 
inimesed, tooted ja teenused peaksid olema 
tugeva Euroopa ühisturu ja hästi arenenud 
piirkondade alus; nõuab kultuuri- ja 
loometööstuse paremat kasutust uute 
investeeringute ja mitmesuguste annete 
ligimeelitamisel Euroopasse; kutsub 
liikmesriike üles toetama Euroopa piiratud 

5. on arvamusel, et loomingulised 
inimesed, tooted ja teenused peaksid olema 
tugeva Euroopa ühisturu ja hästi arenenud 
piirkondade alus; nõuab kultuuri- ja 
loometööstuse paremat kasutust uute 
investeeringute ja mitmesuguste annete 
ligimeelitamisel Euroopasse; kutsub 
liikmesriike üles võtma loomemajanduse 
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turuga kohandatud ettevõtlusmudeleid, mis 
võimaldaks kunstnike ning kultuuri- ja 
loometööstuses töötavate inimeste liikuvust 
ning aitaks neil ületada erinevate maksu-
või sotsiaalsüsteemide või keelebarjääriga 
seotud raskusi;

toetamiseks asjakohaseid sotsiaal- ja 
eelarvemeetmeid; kutsub liikmesriike üles
toetama Euroopa piiratud turuga 
kohandatud ettevõtlusmudeleid, mis 
võimaldaks kunstnike ning kultuuri- ja 
loometööstuses töötavate inimeste liikuvust 
ning aitaks neil ületada erinevate maksu-
või sotsiaalsüsteemide või keelebarjääriga 
seotud raskusi;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on arvamusel, et loomingulised 
inimesed, tooted ja teenused peaksid olema 
tugeva Euroopa ühisturu ja hästi arenenud 
piirkondade alus; nõuab kultuuri- ja 
loometööstuse paremat kasutust uute 
investeeringute ja mitmesuguste annete 
ligimeelitamisel Euroopasse; kutsub 
liikmesriike üles toetama Euroopa 
piiratud turuga kohandatud 
ettevõtlusmudeleid, mis võimaldaks 
kunstnike ning kultuuri- ja loometööstuses 
töötavate inimeste liikuvust ning aitaks neil 
ületada erinevate maksu- või 
sotsiaalsüsteemide või keelebarjääriga 
seotud raskusi;

5. on arvamusel, et loomingulised 
inimesed, tooted ja teenused peaksid olema 
tugeva Euroopa ühisturu ja hästi arenenud 
piirkondade alus; nõuab kultuuri- ja 
loometööstuse paremat kasutust uute 
investeeringute ja mitmesuguste annete 
ligimeelitamisel Euroopasse, pidades 
silmas, et sektor koosneb pea täielikult 
mikro-, väikestest ja keskmise suurusega 
ettevõtjatest ning füüsilisest isikust 
ettevõtjatest; kutsub liikmesriike ja 
piirkondi üles rakendama strateegiaid, 
mis võimaldaks kunstnike ning kultuuri- ja 
loometööstuses töötavate inimeste liikuvust 
ning aitaks neil ületada raskusi, mis on 
seotud näiteks erinevate maksu- või 
sotsiaalsüsteemide või keelebarjääriga;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Justina Vitkauskaite
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et nendes tööstustes 
leiduvaid eri pädevusi ning loojate ja 
tehnoloogia vahelist koostoimet tuleks 
toetada kohalike ja piirkondlike 
platvormide loomise abil;

6. on arvamusel, et nendes tööstustes 
leiduvaid eri pädevusi ning loojate ja 
tehnoloogia vahelist koostoimet tuleks 
toetada kohalike ja piirkondlike 
platvormide ning loome-, kultuuri- ja 
tööstusklastrite loomise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et nendes tööstustes 
leiduvaid eri pädevusi ning loojate ja 
tehnoloogia vahelist koostoimet tuleks 
toetada kohalike ja piirkondlike 
platvormide loomise abil;

6. on arvamusel, et nendes tööstustes 
leiduvaid eri pädevusi ning loojate ja 
tehnoloogia vahelist koostoimet tuleks 
toetada, luues kohalikke ja piirkondlikke 
platvorme, mis edendaksid sünergilist 
toimet ning aitaksid leida viise loovuse ja 
innovatsiooni rahastamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et nendes tööstustes 
leiduvaid eri pädevusi ning loojate ja 
tehnoloogia vahelist koostoimet tuleks 
toetada kohalike ja piirkondlike 

6. väidab, et nendes tööstustes leiduvaid eri 
pädevusi ning loojate ja tehnoloogia 
vahelist koostoimet tuleks toetada 
üleeuroopaliste koostöövõrgustike ning 
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platvormide loomise abil; kohalike ja piirkondlike platvormide 
loomise abil, et edendada teadmiste ja 
heade äritavade jagamist;

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi; usub, et seda lisandväärtust 
arvestades tuleks kultuuri- ja 
loomesektoreid ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; sotsiaalsele kaasamisele ja 
paremale haridusele; toonitab, et kultuuri-
ja loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi ja võimaldavad neil omavahel 
suhelda;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi; usub, et seda lisandväärtust 
arvestades tuleks kultuuri- ja 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi; usub, et seda lisandväärtust 
arvestades tuleks ajavahemikku 2014–
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loomesektoreid ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

2020 hõlmavate riigistrateegia 
dokumentide koostamisel kultuuri- ja 
loomesektoritega nõu pidada ning neid
ELi tulevasest eelarvest kindlalt toetada, 
sest nad pakuvad olulisi majanduslikke 
võimalusi;

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi; usub, et seda lisandväärtust 
arvestades tuleks kultuuri- ja 
loomesektoreid ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; rõhutab, kui oluline on 
liikuv kultuuripärand ehk kaugest 
antiikajaloost kuni tänapäevani inimeste 
loovuse tulemusel valminud kunstiteosed;
toonitab, et kultuuri- ja loomesektorid 
pakuvad nii EList kui ka muudest riikidest 
pärit turistidele suurt huvi; usub, et seda 
lisandväärtust arvestades tuleks kultuuri- ja 
loomesektoreid ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
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kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi; usub, et seda lisandväärtust 
arvestades tuleks kultuuri- ja 
loomesektoreid ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

kunsti-, kultuuri-, ajaloo- ja 
arhitektuuripärandi säilitamisele ja 
parandamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid on Euroopa Liidu 
turismisektori kui terviku arengu ja 
laienemise jaoks üliolulised; usub, et seda 
lisandväärtust arvestades tuleks kultuuri- ja 
loomesektoreid ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

Or. it

Muudatusettepanek 29
Juozas Imbrasas

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi; usub, et seda lisandväärtust 
arvestades tuleks kultuuri- ja 
loomesektoreid ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

7. juhib tähelepanu asjaolule, et kultuuri- ja 
loometööstus aitab kaasa Euroopa tohutu 
kultuuri-, ajaloo- ja arhitektuuripärandi 
säilitamisele; toonitab, et kultuuri- ja 
loomesektorid pakuvad nii EList kui ka 
muudest riikidest pärit turistidele suurt 
huvi; usub, et seda lisandväärtust 
arvestades tuleks kultuuri- ja eelkõige 
loomesektorit ELi tulevasest eelarvest 
kindlalt toetada, sest nad pakuvad olulisi 
majanduslikke võimalusi;

Or. lt

Muudatusettepanek 30
Justina Vitkauskaite

Arvamuse projekt
Punkt 8
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; rõhutab, et kuna 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
vastutavad sageli koolieelse ja esimese 
tasandi hariduse eest, võivad nad etendada
selles protsessis olulist osa.

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; ning ergutatakse 
kunsti- ja kultuuriharidust, äratades 
selleks huvi loomemajanduse tegevuste ja 
toodete vastu alg- ja keskhariduse 
tasemel; rõhutab, et kuna kohalikud ja 
piirkondlikud asutused vastutavad sageli 
koolieelse ja esimese tasandi hariduse eest, 
võivad nad selles kultuuri ja loovust kui 
regionaal- ja linnaarengu lahutamatut 
osa käsitlevas protsessis etendada olulist 
hariduslikku ja kultuurilist osa.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; rõhutab, et kuna 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
vastutavad sageli koolieelse ja esimese 
tasandi hariduse eest, võivad nad etendada 
selles protsessis olulist osa.

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; rõhutab, et kuna 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
vastutavad sageli koolieelse ja esimese 
tasandi hariduse eest, võivad nad etendada 
selles protsessis olulist osa; nõuab 
tungivalt kunstitudengite ning kultuuri- ja 
loomesektori noorte ettevõtjate ja VKE 
toetamist, pakkudes tudengitele madala 
intressiga või intressivabu laene ja 
paljusid eri stipendiume ja toetusi ning 
lühemat õppeaega (eelkõige 
magistriprogrammide õppeosa).

Or. bg
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Muudatusettepanek 32
Oldřich Vlasák

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; rõhutab, et kuna 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
vastutavad sageli koolieelse ja esimese 
tasandi hariduse eest, võivad nad etendada 
selles protsessis olulist osa.

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; rõhutab, et kuna 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
vastutavad sageli koolieelse ja esimese 
tasandi hariduse eest, võivad nad etendada 
selles protsessis olulist osa; rõhutab, kui 
oluline on pidevalt muutuva tööturuga 
kohanemiseks mitteformaalne 
täiskasvanute võimete arendamine.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Salvatore Caronna

Arvamuse projekt
Punkt 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; rõhutab, et kuna 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
vastutavad sageli koolieelse ja esimese 
tasandi hariduse eest, võivad nad etendada
selles protsessis olulist osa.

8. toonitab, kui olulised on 
haridussüsteemid, milles edendatakse 
loovust alates lapseeast; rõhutab, et kuna 
kohalikud ja piirkondlikud asutused 
vastutavad sageli koolieelse ja esimese 
tasandi hariduse eest, peaksid nad selles 
protsessis olulist osa etendama.

Or. it


