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Módosítás 1
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli a kulturális és kreatív iparágak 
ágazatokon átnyúló jellegét, valamint 
globális jelentőségüket a világgazdaság és 
a társadalmi fejlődés szempontjából;
hangsúlyozza, hogy ezen ágazatokban 
mind helyi, mind regionális szinten nagy
lehetőségek rejlenek;

1. kiemeli a kulturális és kreatív iparágak 
ágazatokon átnyúló jellegét, amely révén a 
kommunikáció hatékony eszközévé 
válnak, valamint globális jelentőségüket a 
világgazdaság, a fenntartható, intelligens
és inkluzív növekedés, az innováció, a
vállalkozói készség, a társadalmi kohézió 
és a társadalmi fejlődés szempontjából;
hangsúlyozza, hogy ezen ágazatokban 
mind helyi, mind regionális szinten nagy
növekedési potenciál rejlik, mivel új piaci 
lehetőségeket jelentenek a kulturális és 
kreatív ágazatokban tevékenykedő 
vállalkozók, és ezáltal a kulturális 
foglalkoztatás számára;

Or. en

Módosítás 2
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli a kulturális és kreatív iparágak 
ágazatokon átnyúló jellegét, valamint 
globális jelentőségüket a világgazdaság és 
a társadalmi fejlődés szempontjából;
hangsúlyozza, hogy ezen ágazatokban 
mind helyi, mind regionális szinten nagy 
lehetőségek rejlenek;

1. kiemeli a kulturális és kreatív iparágak 
ágazatokon átnyúló jellegét, valamint 
globális jelentőségüket a világgazdaság, a 
munkahelyteremtés és a társadalmi 
fejlődés szempontjából; hangsúlyozza, 
hogy alapvető jelentőségű az Unión belüli 
gazdasági tevékenység serkentése 
érdekében, hogy ezen ágazatokban mind 
helyi, mind regionális szinten nagy 
lehetőségek rejlenek;
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Or. pt

Módosítás 3
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megállapítja, hogy a kreativitás helyi 
szinten gyökerezik, és ebből arra 
következtet, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak fejlődéséhez szükség van helyi 
hálózatok, csoportosulások és vállalati 
inkubátorházak felállítására, valamint a 
művészeti, tudományos és műszaki 
intézmények, egyetemek és vállalatok 
közötti partnerségekre;

Or. en

Módosítás 4
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kulturális és kreatív iparágaknak az uniós 
és nemzeti társadalmi-gazdasági stratégiák 
részévé kell válniuk; hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
ösztönözni kell a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy foglalják bele a 
kreativitásról való elképzelésüket a hosszú 
távú stratégiáik, illetve szakpolitikáik 
végrehajtásába;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kulturális és kreatív iparágaknak az uniós 
és nemzeti társadalmi-gazdasági stratégiák 
részévé kell válniuk; hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
ösztönözni kell a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy foglalják bele a 
kreativitásról alkotott elképzelésüket a 
hosszú távú stratégiáikba, illetve 
szakpolitikáik végrehajtásába, valamint 
javítsák a kkv-k pénzügyi lehetőségeit a 
vállalkozók kulturális és kreatív ágazatok 
részére kialakított új üzleti modellek 
kidolgozásában való támogatása céljából, 
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illetve mozdítsák elő a kreatív készségeket 
és a kreatív ágazatokat;

Or. en

Módosítás 5
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kulturális és kreatív iparágaknak az uniós 
és nemzeti társadalmi-gazdasági stratégiák 
részévé kell válniuk; hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás elvével összhangban
ösztönözni kell a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy foglalják bele a
kreativitásról való elképzelésüket a hosszú 
távú stratégiáik, illetve szakpolitikáik 
végrehajtásába;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kulturális és kreatív iparágaknak az uniós 
és nemzeti társadalmi-gazdasági stratégiák 
részévé kell válniuk; a szubszidiaritás 
elvével összhangban arra is ösztönzik a 
helyi és regionális hatóságokat, hogy 
foglalják bele a kulturális és kreatív 
ágazatokat a közép- és hosszú távú
gazdasági stratégiáikba;

Or. it

Módosítás 6
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kulturális és kreatív iparágaknak az uniós 
és nemzeti társadalmi-gazdasági stratégiák 
részévé kell válniuk; hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
ösztönözni kell a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy foglalják bele a 
kreativitásról való elképzelésüket a hosszú 
távú stratégiáik, illetve szakpolitikáik 

2. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
kulturális és kreatív iparágaknak az uniós 
és nemzeti társadalmi-gazdasági stratégiák 
részévé kell válniuk; hangsúlyozza, hogy 
szükség van a különböző politikák –
többek között az ipar-, az oktatás- és az 
innovatív politikák, valamint a 
turizmusra, a régió-, város- és helyi 
fejlesztésre, illetve a területfejlesztésre 
vonatkozó politikák – további 
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végrehajtásába; összehangolására; hangsúlyozza, hogy a 
szubszidiaritás elvével összhangban 
ösztönözni kell a helyi és regionális 
hatóságokat, hogy foglalják bele a 
kreativitásról alkotott elképzelésüket a 
hosszú távú stratégiáikba, illetve 
szakpolitikáik végrehajtásába.

Or. en

Módosítás 7
François Alfonsi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy Európa kulturális 
sokfélesége kulcsfontosságú jelentőséggel 
bír e gazdasági ágazat szempontjából, 
mivel stimulálja a kreatív potenciált;

Or. fr

Módosítás 8
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a kulturális és a 
kreatív ágazatokban működő kkv-k fő 
problémája továbbra is a finanszírozáshoz 
való könnyű hozzáférés hiánya;

Or. ro
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Módosítás 9
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a helyi hatóságok 
fontos szerepet töltenek be az 
infrastruktúra, a stratégia és a tervezés, 
illetve a hálózatépítés szempontjából;

Or. en

Módosítás 10
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy a jövőbeli többéves 
pénzügyi keret szerint – pontosabban az 
ESZA és ERFA keretében – elérhető 
finanszírozásból segíteni kell a kulturális és 
kreatív iparágak, valamint a velük 
együttműködő nemzeti, regionális és helyi 
intézményi és közigazgatási kapacitás 
megerősítését;

3. kiemeli, hogy a jövőbeli többéves 
pénzügyi keret szerint – pontosabban az 
ESZA és ERFA keretében – elérhető 
finanszírozásból segíteni kell a kulturális és 
kreatív iparágak, valamint a velük 
együttműködő nemzeti, regionális és helyi 
intézményi és közigazgatási kapacitás 
megerősítését, amely utóbbi növelheti a 
kulturális és kreatív iparágakból származó 
gazdasági előnyöket;

Or. en

Módosítás 11
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy a jövőbeli többéves 
pénzügyi keret szerint – pontosabban az 
ESZA és ERFA keretében – elérhető 
finanszírozásból segíteni kell a kulturális és 
kreatív iparágak, valamint a velük 
együttműködő nemzeti, regionális és helyi 
intézményi és közigazgatási kapacitás 
megerősítését;

3. kiemeli, hogy a jövőbeli többéves 
pénzügyi keret szerint az ESZA és ERFA 
keretében elérhető finanszírozásból 
segíteni kell a kulturális és kreatív 
iparágak, valamint a nemzeti, regionális és 
helyi intézményi és közigazgatási kapacitás
együttműködésének megerősítését;

Or. en

Módosítás 12
Maria do Céu Patrão Neves

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kiemeli, hogy a jövőbeli többéves 
pénzügyi keret szerint – pontosabban az 
ESZA és ERFA keretében – elérhető 
finanszírozásból segíteni kell a kulturális és 
kreatív iparágak, valamint a velük 
együttműködő nemzeti, regionális és helyi 
intézményi és közigazgatási kapacitás 
megerősítését;

3. kiemeli, hogy a jövőbeli többéves 
pénzügyi keret szerint az ESZA és ERFA 
keretében elérhető finanszírozásból 
segíteni kell a kulturális és kreatív 
iparágak, valamint a velük együttműködő 
nemzeti, regionális és helyi intézményi és 
közigazgatási kapacitás megerősítését, 
különösen a legkülső régiókra 
összpontosítva, ahol annak ellenére 
bonyolultabb a kulturális és kreatív 
ágazatok létrehozása és fejlesztése, hogy 
az érintett lakosság hatalmas kulturális és 
kreatív potenciállal rendelkezik, éppen 
szigetlakó jellegéből adódóan;

Or. pt

Módosítás 13
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen 
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten;

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten; hangsúlyozza, hogy 
elemezni kell az IKT-nak a kulturális és 
kreatív ágazatokra gyakorolt hatását 
annak érdekében, hogy ezek az ágazatok 
alkalmazkodjanak az új technológiai 
környezethez, és kapcsolódjanak a 
technológiai fejleményekhez;

Or. en

Módosítás 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen 
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten;

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen 
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten; felszólít egy olyan platform 
létrehozására, amely a kulturális és 
kreatív ágazatokon belüli állásajánlatok 
és finanszírozási lehetőségek kezelésére 
szolgál, az e területeken dolgozó 
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szakemberek – többek között a karrierjük 
elején történő – támogatása érdekében;

Or. bg

Módosítás 15
Cornelia Ernst

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen 
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten;

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; kéri, hogy a kulturális és 
kreatív iparágak terén megfelelő figyelmet 
fordítsanak a hátrányos helyzetű 
csoportokra; aggodalmát fejezi ki, amiért a 
kulturális és kreatív iparágak ezen 
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten;

Or. en

Módosítás 16
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen 

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen 
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vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten;

vonatkozásait nem elemzik és támogatják
kielégítően; hangsúlyozza, hogy a 
statisztikai adatok gyűjtése ebben az 
ágazatban egyik szinten sem kielégítő, 
legkevésbé regionális és helyi szinten;

Or. en

Módosítás 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség forrásaiként képesek 
hozzájárulni a társadalmi és területi 
integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, amiért 
a kulturális és kreatív iparágak ezen 
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten;

4. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak a régiókon belüli több és jobb 
álláslehetőség – különösen az 
alvállalkozói és határozott idejű, önálló 
vagy atipikus tevékenységek – forrásaiként 
képesek hozzájárulni a társadalmi és 
területi integrációhoz; aggodalmát fejezi ki, 
amiért a kulturális és kreatív iparágak ezen 
vonatkozásait nem elemzik kielégítően;
hangsúlyozza, hogy a statisztikai adatok 
gyűjtése ebben az ágazatban egyik szinten 
sem kielégítő, legkevésbé regionális és 
helyi szinten;

Or. ro

Módosítás 18
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. azon a véleményen van, hogy a 
kulturális és kreatív ágazatok az új 
gazdasági tevékenységek kidolgozásának 
ösztönzésével segíthetik a helyi 
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gazdaságok átalakítását, miközben új 
munkahelyeket hoznak létre és 
fenntartható foglalkoztatást teremtenek, 
illetve vonzóbbá teszik az európai 
városokat és régiókat;

Or. it

Módosítás 19
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a kreatív személyeknek, 
termékeknek és szolgáltatásoknak kell az 
erős, egységes európai piac és a fejlett 
régiók alapját képezni; felszólít a kulturális 
és kreatív iparágak jobb kihasználására 
annak érdekében, hogy új beruházásokat és 
sokféle tehetséget vonzzunk Európába;
felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák 
az olyan, a korlátozott európai piachoz 
igazított üzleti modelleket, amelyek 
lehetővé tennék a művészek, illetve a 
kulturális és kreatív iparágakban dolgozó 
személyek mobilitását, és segítsék őket a 
különböző adózási, illetve szociális 
rendszerekkel kapcsolatos akadályok, 
valamint a nyelvi nehézségek 
leküzdésében;

5. úgy véli, hogy a kreatív személyeknek, 
termékeknek és szolgáltatásoknak kell az 
erős, egységes európai piac és a fejlett 
régiók alapját képezni; felszólít a kulturális 
és kreatív iparágak jobb kihasználására 
annak érdekében, hogy új beruházásokat és 
sokféle tehetséget vonzzunk Európába;
felszólítja a tagállamokat, hogy az 
innovációt és a vállalkozói készséget 
erősítő szolgáltatások révén valamennyi 
gazdasági ágazatban ösztönözzék és 
terjesszék a kreativitást, valamint a 
kulturális sokszínűség fejlesztéséhez 
történő hozzájárulás révén támogassák az 
olyan, a korlátozott európai piachoz 
igazított üzleti modelleket, amelyek 
lehetővé tennék a művészek, illetve a 
kulturális és kreatív iparágakban dolgozó 
személyek mobilitását, és segítsék őket a 
különböző adózási, illetve szociális 
rendszerekkel kapcsolatos akadályok, 
valamint a nyelvi nehézségek 
leküzdésében;

Or. en
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Módosítás 20
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a kreatív személyeknek, 
termékeknek és szolgáltatásoknak kell az 
erős, egységes európai piac és a fejlett 
régiók alapját képezni; felszólít a kulturális 
és kreatív iparágak jobb kihasználására 
annak érdekében, hogy új beruházásokat és 
sokféle tehetséget vonzzunk Európába;
felszólítja a tagállamokat, hogy támogassák 
az olyan, a korlátozott európai piachoz 
igazított üzleti modelleket, amelyek 
lehetővé tennék a művészek, illetve a 
kulturális és kreatív iparágakban dolgozó 
személyek mobilitását, és segítsék őket a 
különböző adózási, illetve szociális 
rendszerekkel kapcsolatos akadályok, 
valamint a nyelvi nehézségek 
leküzdésében;

5. úgy véli, hogy a kreatív személyeknek, 
termékeknek és szolgáltatásoknak kell az 
erős, egységes európai piac és a fejlett 
régiók alapját képezni; felszólít a kulturális 
és kreatív iparágak jobb kihasználására 
annak érdekében, hogy új beruházásokat és 
sokféle tehetséget vonzzunk Európába;
felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak 
megfelelő szociális és költségvetési 
intézkedéseket a kreatív gazdaság 
támogatására; felszólítja a tagállamokat, 
hogy támogassák az európai piachoz 
igazított olyan üzleti modelleket, amelyek 
lehetővé tennék a művészek, illetve a 
kulturális és kreatív iparágakban dolgozó 
személyek mobilitását, és segítsék őket a 
különböző adózási, illetve szociális 
rendszerekkel kapcsolatos akadályok, 
valamint a nyelvi nehézségek 
leküzdésében;

Or. en

Módosítás 21
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a kreatív személyeknek, 
termékeknek és szolgáltatásoknak kell az 
erős, egységes európai piac és a fejlett 
régiók alapját képezni; felszólít a kulturális 
és kreatív iparágak jobb kihasználására 
annak érdekében, hogy új beruházásokat és 
sokféle tehetséget vonzzunk Európába;

5. úgy véli, hogy a kreatív személyeknek, 
termékeknek és szolgáltatásoknak kell az 
erős, egységes európai piac és a fejlett 
régiók alapját képezni; felszólít a kulturális 
és kreatív iparágak jobb kihasználására 
annak érdekében, hogy új beruházásokat és 
sokféle tehetséget vonzzunk Európába, 
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felszólítja a tagállamokat, hogy
támogassák az olyan, a korlátozott 
európai piachoz igazított üzleti 
modelleket, amelyek lehetővé tennék a 
művészek, illetve a kulturális és kreatív 
iparágakban dolgozó személyek 
mobilitását, és segítsék őket a különböző 
adózási, illetve szociális rendszerekkel 
kapcsolatos akadályok, valamint a nyelvi 
nehézségek leküzdésében;

nem megfeledkezve arról, hogy az 
ágazatot csaknem kizárólag mikro-, kis-
és középvállalatok, valamint önálló 
vállalkozók alkotják; felszólítja a 
tagállamokat és a régiókat, hogy
vezessenek be olyan stratégiákat, amelyek 
lehetővé tennék a művészek, illetve a 
kulturális és kreatív iparágakban dolgozó 
személyek mobilitását, és segítsék őket
többek között a különböző adózási, illetve 
szociális rendszerekkel kapcsolatos 
akadályok, valamint a nyelvi nehézségek 
leküzdésében;

Or. it

Módosítás 22
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az ezen iparágak által 
lefedett különböző kompetenciákat, illetve 
az alkotók és a technológiák közötti 
interakciót helyi és regionális platformok 
létrehozásával kell támogatni;

6. úgy véli, hogy az ezen iparágak által 
lefedett különböző kompetenciákat, illetve 
az alkotók és a technológiák közötti 
interakciót helyi és regionális platformok, 
valamint kreatív, kulturális és ipari 
csoportosulások létrehozásával kell 
támogatni;

Or. en

Módosítás 23
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az ezen iparágak által 
lefedett különböző kompetenciákat, illetve 

6. úgy véli, hogy az ezen iparágak által 
lefedett különböző kompetenciákat, illetve 
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az alkotók és a technológiák közötti 
interakciót helyi és regionális platformok 
létrehozásával kell támogatni;

az alkotók és a technológiák közötti 
interakciót olyan helyi és regionális 
platformok létrehozásával kell támogatni, 
amelyek előmozdítják a szinergiák 
kialakulását, és segítenek a kreativitás és 
az innováció finanszírozására irányuló 
mechanizmusok kidolgozásában;

Or. en

Módosítás 24
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy az ezen iparágak által 
lefedett különböző kompetenciákat, illetve 
az alkotók és a technológiák közötti 
interakciót helyi és regionális platformok 
létrehozásával kell támogatni;

6. továbbra is úgy véli, hogy a tudás és a 
bevált üzleti gyakorlatok megosztásának 
előmozdítása érdekében az ezen iparágak 
által lefedett különböző kompetenciákat, 
illetve az alkotók és a technológiák közötti 
interakciót egész Európára kiterjedő 
együttműködési hálózatok, valamint helyi 
és regionális platformok létrehozásával kell 
támogatni;

Or. pt

Módosítás 25
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
örökségének megőrzéséhez; kiemeli, hogy 
a kulturális és kreatív ágazat iránt mind az 
uniós, mind pedig a nem uniós országokból 
érkező turisták óriási érdeklődést 
mutatnak; úgy véli, hogy e hozzáadott 

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
örökségének megőrzéséhez, a társadalmi 
befogadáshoz és az oktatás minőségének 
javításához; kiemeli, hogy a kulturális és 
kreatív ágazat iránt mind az uniós, mind 
pedig a nem uniós országokból érkező 
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érték fényében a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell a kulturális és kreatív ágazatokat, 
mivel azok fontos gazdasági lehetőségeket 
hoznak magukkal;

turisták óriási érdeklődést mutatnak, és az 
kapcsolódási pontként szolgál közöttük;

Or. en

Módosítás 26
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
örökségének megőrzéséhez; kiemeli, hogy 
a kulturális és kreatív ágazat iránt mind az 
uniós, mind pedig a nem uniós országokból 
érkező turisták óriási érdeklődést 
mutatnak; úgy véli, hogy e hozzáadott
érték fényében a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell a kulturális és kreatív ágazatokat, 
mivel azok fontos gazdasági lehetőségeket 
hoznak magukkal;

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
örökségének megőrzéséhez; kiemeli, hogy 
a kulturális és kreatív ágazat iránt mind az 
uniós, mind pedig a nem uniós országokból 
érkező turisták óriási érdeklődést 
mutatnak; úgy véli, hogy e hozzáadott
értékre való tekintettel a 2014–2020-as 
időszakra szóló országstratégiai 
dokumentumok kidolgozása során 
konzultálni kell a kulturális és kreatív 
ágazatokkal, illetve a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell azokat, mivel fontos gazdasági 
lehetőségeket hoznak magukkal;

Or. ro

Módosítás 27
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
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örökségének megőrzéséhez; kiemeli, hogy 
a kulturális és kreatív ágazat iránt mind az 
uniós, mind pedig a nem uniós országokból 
érkező turisták óriási érdeklődést 
mutatnak; úgy véli, hogy e hozzáadott 
érték fényében a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell a kulturális és kreatív ágazatokat, 
mivel azok fontos gazdasági lehetőségeket 
hoznak magukkal;

örökségének megőrzéséhez; hangsúlyozza 
az ingó kulturális örökség, például a  
műalkotások jelentőségét, mivel azok a 
koraókortól napjainkig az emberi 
kreativitás jelenlétéről tanúskodnak; 
kiemeli, hogy a kulturális és kreatív ágazat 
iránt mind az uniós, mind pedig a nem 
uniós országokból érkező turisták óriási 
érdeklődést mutatnak; úgy véli, hogy e 
hozzáadott értékre való tekintettel a 
jövőbeli uniós költségvetésnek 
határozottan támogatnia kell a kulturális és 
kreatív ágazatokat, mivel azok fontos 
gazdasági lehetőségeket hoznak magukkal;

Or. en

Módosítás 28
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
örökségének megőrzéséhez; kiemeli, hogy 
a kulturális és kreatív ágazat iránt mind az 
uniós, mind pedig a nem uniós 
országokból érkező turisták óriási 
érdeklődést mutatnak; úgy véli, hogy e 
hozzáadott érték fényében a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell a kulturális és kreatív ágazatokat, 
mivel azok fontos gazdasági lehetőségeket 
hoznak magukkal;

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas
művészeti, kulturális, történelmi és 
építészeti örökségének megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez; kiemeli, hogy a kulturális és 
kreatív ágazat alapvető fontossággal bír az 
Európai Unió idegenforgalmi ágazata 
egészének fejlődése és bővülése 
tekintetében; úgy véli, hogy e hozzáadott
értékre való tekintettel a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell a kulturális és kreatív ágazatokat, 
mivel azok fontos gazdasági lehetőségeket 
hoznak magukkal;

Or. it
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Módosítás 29
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
örökségének megőrzéséhez; kiemeli, hogy 
a kulturális és kreatív ágazat iránt mind az 
uniós, mind pedig a nem uniós országokból 
érkező turisták óriási érdeklődést 
mutatnak; úgy véli, hogy e hozzáadott
érték fényében a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell a kulturális és kreatív ágazatokat, 
mivel azok fontos gazdasági lehetőségeket 
hoznak magukkal;

7. rámutat, hogy a kulturális és kreatív 
iparágak hozzájárulnak Európa hatalmas 
kulturális, történelmi és építészeti 
örökségének megőrzéséhez; kiemeli, hogy 
a kulturális és kreatív ágazat iránt mind az 
uniós, mind pedig a nem uniós országokból 
érkező turisták óriási érdeklődést 
mutatnak; úgy véli, hogy e hozzáadott
értékre való tekintettel a jövőbeli uniós 
költségvetésnek határozottan támogatnia 
kell a kulturális, illetve különösen a kreatív 
ágazatokat, mivel azok fontos gazdasági 
lehetőségeket hoznak magukkal;

Or. lt

Módosítás 30
Justina Vitkauskaite

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában;
hangsúlyozza, hogy mivel gyakran a helyi 
és regionális hatóságok felelősek az 
iskolára felkészítő és az alapfokú 
oktatásért, fontos szerepet játszhatnak
ebben a folyamatban.

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában, 
valamint a művészeti és kulturális nevelés 
elősegítésében azáltal, hogy az alap- és 
középfokú oktatásban felkeltik az 
érdeklődést a kreatív iparág munkája és 
termékei iránt; hangsúlyozza, hogy mivel 
gyakran a helyi és regionális hatóságok 
felelősek az iskolára felkészítő és az 
alapfokú oktatásért, fontos oktatási és 
kulturális szerepet játszhatnak abban a 
folyamatban, amely a kultúrát és a 
kreativitást a régió- és városfejlesztés 
szerves részeként kezeli.
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Or. en

Módosítás 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában;
hangsúlyozza, hogy mivel gyakran a helyi 
és regionális hatóságok felelősek az 
iskolára felkészítő és az alapfokú 
oktatásért, fontos szerepet játszhatnak 
ebben a folyamatban.

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában;
hangsúlyozza, hogy mivel gyakran a helyi 
és regionális hatóságok felelősek az 
iskolára felkészítő és az alapfokú 
oktatásért, fontos szerepet játszhatnak 
ebben a folyamatban; szorgalmazza, hogy 
a művészeteket tanuló hallgatókat 
támogassák alacsony kamatozású vagy 
kamatmentes hitelekkel, különféle 
ösztöndíjakkal és támogatásokkal, 
valamint – különösen a mesterprogramok 
oktatási modulja esetén – rövidebb képzési 
idővel, illetve hogy a kulturális és kreatív 
ágazatban támogassák a fiatalok 
vállalkozói szellemét és a kis- és 
középvállalkozásokat.

Or. bg

Módosítás 32
Oldřich Vlasák

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában;
hangsúlyozza, hogy mivel gyakran a helyi 
és regionális hatóságok felelősek az 
iskolára felkészítő és az alapfokú 
oktatásért, fontos szerepet játszhatnak 

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában;
hangsúlyozza, hogy mivel gyakran a helyi 
és regionális hatóságok felelősek az 
iskolára felkészítő és az alapfokú 
oktatásért, fontos szerepet játszhatnak 
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ebben a folyamatban. ebben a folyamatban; hangsúlyozza az 
olyan, nem formális képzés jelentőségét, 
amely a felnőtteket képessé teszi a 
folyamatosan változó munkaerőpiachoz 
történő alkalmazkodásra.

Or. en

Módosítás 33
Salvatore Caronna

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában;
hangsúlyozza, hogy mivel gyakran a helyi 
és regionális hatóságok felelősek az 
iskolára felkészítő és az alapfokú 
oktatásért, fontos szerepet játszhatnak
ebben a folyamatban.

8. rávilágít az oktatási rendszerek 
jelentőségére a kreativitás kora 
gyermekkortól való előmozdításában;
hangsúlyozza, hogy mivel gyakran a helyi 
és regionális hatóságok felelősek az 
iskolára felkészítő és az alapfokú 
oktatásért, fontos szerepet kellene 
játszaniuk ebben a folyamatban.

Or. it


