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Pakeitimas 1
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė apima įvairius sektorius ir yra 
visuotinai svarbi ekonomikai bei 
visuomenės vystymuisi; pabrėžia, kad šie 
sektoriai turi įvairiapusį vietos ir regioninį 
potencialą;

1. pažymi, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė, kaip patraukli bendravimo 
priemonė, apima įvairius sektorius ir yra 
visuotinai svarbi ekonomikai, tvariam, 
pažangiam ir integraciniam augimui, 
inovacijoms, verslumui, socialinei 
sanglaudai bei visuomenės vystymuisi; 
pabrėžia, kad šie sektoriai turi įvairiapusį 
vietos ir regioninį augimo potencialą, 
reiškiantį naujas rinkos galimybes 
kultūros ir kūrybos pramonei, taigi ir 
užimtumą kultūros srityje;

Or. en

Pakeitimas 2
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė apima įvairius sektorius ir yra 
visuotinai svarbi ekonomikai bei 
visuomenės vystymuisi; pabrėžia, kad šie 
sektoriai turi įvairiapusį vietos ir regioninį 
potencialą;

1. pažymi, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė apima įvairius sektorius ir yra 
visuotinai svarbi ekonomikai, darbo vietų 
kūrimui bei visuomenės vystymuisi; 
pabrėžia, kad tai, jog šie sektoriai turi 
įvairiapusį vietos ir regioninį potencialą, 
yra labai svarbu ekonominės veiklos ES 
skatinimo požiūriu;

Or. pt
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Pakeitimas 3
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. teigia, kad kūrybiškumo šaltinių reikia 
ieškoti vietos lygmeniu, todėl siekiant 
kultūros ir kūrybos pramonės vystymo 
būtina kurti tinklus, įmonių grupes, verslo 
inkubatorius ir meno ir dizaino mokyklų, 
universitetų ir verslo partnerystes;

Or. en

Pakeitimas 4
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė turėtų tapti ES ir nacionalinių 
socialinių ir ekonominių strategijų dalimi; 
akcentuoja, kad, laikantis subsidiarumo 
principo, reikėtų raginti vietos ir regionų 
valdžios institucijas įgyvendinant ilgalaikes 
strategijas ir politiką panaudoti savo 
kūrybines vizijas;

2. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė turėtų tapti ES ir nacionalinių 
socialinių ir ekonominių strategijų dalimi; 
akcentuoja, kad, laikantis subsidiarumo 
principo, reikėtų raginti vietos ir regionų 
valdžios institucijas įgyvendinant ilgalaikes 
strategijas ir politiką panaudoti savo 
kūrybines vizijas; taip pat pagerinti 
finansinius MVĮ pajėgumus, siekiant 
paremti verslininkus, kad šie kurtų naujus 
kultūros ir kūrybos pramonės verslo 
modelius, ir skatinti kūrybinius įgūdžius 
ir kūrybos sektorius;

Or. en

Pakeitimas 5
Salvatore Caronna
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė turėtų tapti ES ir nacionalinių 
socialinių ir ekonominių strategijų dalimi; 
akcentuoja, kad, laikantis subsidiarumo 
principo, reikėtų raginti vietos ir regionų 
valdžios institucijas įgyvendinant 
ilgalaikes strategijas ir politiką panaudoti 
savo kūrybines vizijas;

2. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė turėtų tapti ES ir nacionalinių 
socialinių ir ekonominių strategijų dalimi; 
laikantis subsidiarumo principo, vietos ir 
regionų valdžios institucijos taip pat
raginamos įtraukti kultūros ir kūrybos 
pramonę į savo ūkio vidutinės trukmės 
strategijas;

Or. it

Pakeitimas 6
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė turėtų tapti ES ir nacionalinių 
socialinių ir ekonominių strategijų dalimi; 
akcentuoja, kad, laikantis subsidiarumo 
principo, reikėtų raginti vietos ir regionų 
valdžios institucijas įgyvendinant ilgalaikes 
strategijas ir politiką panaudoti savo 
kūrybines vizijas;

2. pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė turėtų tapti ES ir nacionalinių 
socialinių ir ekonominių strategijų dalimi;
pabrėžia, kad reikia toliau koordinuoti 
įvairias politikos sritis, įskaitant 
pramonės, švietimo ir inovacijų, turizmo, 
regionų, miestų, vietos plėtros ir teritorijų 
planavimo; akcentuoja, kad, laikantis 
subsidiarumo principo, reikėtų raginti 
vietos ir regionų valdžios institucijas 
įgyvendinant ilgalaikes strategijas ir 
politiką panaudoti savo kūrybines vizijas;

Or. en

Pakeitimas 7
François Alfonsi

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)



PE510.549v01-00 6/19 AM\934394LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad kultūrų įvairovė 
Europoje yra svarbiausias veiksnys 
ekonomikos sektoriui, nes tai stiprina 
kūrybos potencialą;

Or. fr

Pakeitimas 8
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad galimybių lengvai gauti 
finansavimą neturėjimas tebėra 
pagrindinė problema, su kuria susiduria 
kultūros ir kūrybos sektoriuje veikiančios 
MVĮ;

Or. ro

Pakeitimas 9
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad vietos 
valdžios institucijoms tenka didelis 
vaidmuo, susijęs su infrastruktūra, 
strategija ir planavimu bei tinklų kūrimu;

Or. en
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Pakeitimas 10
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad būsimai daugiametei 
finansinei programai skirtas finansavimas, 
būtent ESF ir ERPF lėšomis, turėtų būti 
naudojamas kultūros ir kūrybos pramonei 
ir nacionaliniams, regionų bei vietos 
instituciniams ir administraciniams 
gebėjimams stiprinti;

3. pažymi, kad būsimai daugiametei 
finansinei programai skirtas finansavimas, 
būtent ESF ir ERPF lėšomis, turėtų būti 
naudojamas kultūros ir kūrybos pramonei 
ir nacionaliniams, regionų bei vietos 
instituciniams ir administraciniams 
gebėjimams, kuriuos pasitelkus galima 
padidinti kultūros ir kūrybos pramonės 
teikiamą naudą, stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 11
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad būsimai daugiametei 
finansinei programai skirtas finansavimas, 
būtent ESF ir ERPF lėšomis, turėtų būti 
naudojamas kultūros ir kūrybos pramonei 
ir nacionaliniams, regionų bei vietos 
instituciniams ir administraciniams 
gebėjimams stiprinti;

3. pažymi, kad būsimai daugiametei 
finansinei programai skirtas finansavimas 
ESF ir ERPF lėšomis turėtų būti 
naudojamas kultūros ir kūrybos pramonei 
ir nacionaliniams, regionų bei vietos 
instituciniams ir administraciniams 
gebėjimams stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 12
Maria do Céu Patrão Neves

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pažymi, kad būsimai daugiametei 
finansinei programai skirtas finansavimas, 
būtent ESF ir ERPF lėšomis, turėtų būti 
naudojamas kultūros ir kūrybos pramonei 
ir nacionaliniams, regionų bei vietos 
instituciniams ir administraciniams 
gebėjimams stiprinti;

3. pažymi, kad būsimai daugiametei 
finansinei programai skirtas finansavimas, 
būtent ESF ir ERPF lėšomis, turėtų būti 
naudojamas kultūros ir kūrybos pramonei 
ir nacionaliniams, regionų bei vietos 
instituciniams ir administraciniams 
gebėjimams stiprinti, didžiausią dėmesį 
skiriant pirmiausia atokiausiems 
regionams, kuriuose kurti ir plėtoti 
kultūros ir kūrybos pramonę 
sudėtingiausia, nepaisant to, kad jų 
gyventojai turi didžiulį kultūrinį ir 
kūrybinį potencialą būtent dėl to, kad 
gyvena salose;

Or. pt

Pakeitimas 13
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visuose lygmenyse, o blogiausia 
padėtis yra regioniniame ir vietos
lygmenyse;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visais lygmenimis, o blogiausia 
padėtis yra regionų ir vietos lygmenimis; 
pabrėžia, kad turi būti ištirtas IRT 
poveikis kultūros ir kūrybos sektoriams 
siekiant pritaikyti šiuos sektorius prie 
naujos technologinės aplinkos ir susieti 
juos su technologine plėtra;

Or. en
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Pakeitimas 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visuose lygmenyse, o blogiausia 
padėtis yra regioniniame ir vietos 
lygmenyse;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visais lygmenimis, o blogiausia 
padėtis yra regionų ir vietos lygmenimis; 
ragina sukurti laisvų darbo vietų ir 
finansavimo galimybių kultūros ir 
kūrybos sektoriuose valdymo platformą, 
siekiant paremti profesionalus, taip pat 
jiems pradedant karjerą šiose srityse;

Or. bg

Pakeitimas 15
Cornelia Ernst

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visuose lygmenyse, o blogiausia 
padėtis yra regioniniame ir vietos 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
prašo plėtojant kultūros ir kūrybos 
pramonę pakankamą dėmesį skirti 
palankių sąlygų neturinčioms grupėms;
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
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lygmenyse; surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visais lygmenimis, o blogiausia 
padėtis yra regionų ir vietos lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 16
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visuose lygmenyse, o blogiausia 
padėtis yra regioniniame ir vietos 
lygmenyse;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti ir remiami; 
pabrėžia, kad surenkama nepakankamai 
statistinių duomenų visais lygmenimis, o 
blogiausia padėtis yra regionų ir vietos 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų regionuose ir prisidėti 
prie socialinės ir teritorinės integracijos; 
išreiškia susirūpinimą dėl to, kad šie 
kultūros ir kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė, galinti sukurti 
regionuose daugiau ir geresnių darbo 
vietų, ypač pagal subrangos ir 
terminuotas darbo sutartis vykdomos 
savarankiškos arba netipinės veiklos 
srityse, ir prisidėti prie socialinės ir 
teritorinės integracijos; išreiškia 
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duomenų visuose lygmenyse, o blogiausia 
padėtis yra regioniniame ir vietos 
lygmenyse;

susirūpinimą dėl to, kad šie kultūros ir 
kūrybos pramonės aspektai nėra 
pakankamai išnagrinėti; pabrėžia, kad 
surenkama nepakankamai statistinių 
duomenų visais lygmenimis, o blogiausia 
padėtis yra regionų ir vietos lygmenimis;

Or. ro

Pakeitimas 18
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad kultūros ir kūrybos 
pramonė gali padėti paskatinti vietos ūkio 
pertvarkymą sudarydama palankias 
sąlygas naujai ūkinei veiklai, kurdama 
naujas tvarias darbo vietas ir didindama 
Europos regionų bei miestų patrauklumą;

Or. it

Pakeitimas 19
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad kūrybingi žmonės ir 
kūrybiniai produktai bei paslaugos turėtų 
būti stiprios bendrosios Europos rinkos ir 
gerai išsivysčiusių regionų pagrindas; 
ragina geriau panaudoti kultūros ir kūrybos 
pramonę pritraukiant naujas investicijas ir 
įvairius talentus į Europą; ragina valstybes 
nares remti ribotai Europos rinkai 
pritaikytus verslo modelius, kurie sudarytų 
sąlygas menininkų ir kultūros bei kūrybos

5. mano, kad kūrybingi žmonės ir 
kūrybiniai produktai bei paslaugos turėtų 
būti stiprios bendrosios Europos rinkos ir 
gerai išsivysčiusių regionų pagrindas; 
ragina geriau panaudoti kultūros ir kūrybos 
pramonę pritraukiant naujas investicijas ir 
įvairius talentus į Europą; ragina valstybes 
nares visuose ekonomikos sektoriuose 
skatinti ir skleisti kūrybiškumą teikiant 
paslaugas, padedančias stiprinti 
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pramonėje dirbančių žmonių judumui ir 
padėtų jiems įveikti kliūtis, susijusias su 
skirtingomis mokesčių ar socialinėmis 
sistemomis bei kalbos barjeru;

inovacijas ir verslumą, remti ribotai 
Europos rinkai pritaikytus verslo modelius, 
kurie sudarytų sąlygas menininkų ir 
kultūros bei kūrybos pramonėje dirbančių 
žmonių judumui ir padėtų jiems įveikti 
kliūtis, susijusias su skirtingomis mokesčių 
ar socialinėmis sistemomis bei kalbos 
barjeru, prisidedant prie kultūrų įvairovės 
plėtojimo;

Or. en

Pakeitimas 20
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad kūrybingi žmonės ir 
kūrybiniai produktai bei paslaugos turėtų 
būti stiprios bendrosios Europos rinkos ir 
gerai išsivysčiusių regionų pagrindas; 
ragina geriau panaudoti kultūros ir kūrybos 
pramonę pritraukiant naujas investicijas ir 
įvairius talentus į Europą; ragina valstybes 
nares remti ribotai Europos rinkai 
pritaikytus verslo modelius, kurie sudarytų 
sąlygas menininkų ir kultūros bei kūrybos 
pramonėje dirbančių žmonių judumui ir 
padėtų jiems įveikti kliūtis, susijusias su 
skirtingomis mokesčių ar socialinėmis 
sistemomis bei kalbos barjeru;

5. mano, kad kūrybingi žmonės ir 
kūrybiniai produktai bei paslaugos turėtų 
būti stiprios bendrosios Europos rinkos ir 
gerai išsivysčiusių regionų pagrindas; 
ragina geriau panaudoti kultūros ir kūrybos 
pramonę pritraukiant naujas investicijas ir 
įvairius talentus į Europą; ragina valstybes 
nares patvirtinti tinkamas socialines ir 
fiskalines priemones kūrybinei 
ekonomikai remti; ragina valstybes nares
remti ribotai Europos rinkai pritaikytus 
verslo modelius, kurie sudarytų sąlygas 
menininkų ir kultūros bei kūrybos 
pramonėje dirbančių žmonių judumui ir 
padėtų jiems įveikti kliūtis, susijusias su 
skirtingomis mokesčių ar socialinėmis 
sistemomis bei kalbos barjeru;

Or. en

Pakeitimas 21
Salvatore Caronna
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad kūrybingi žmonės ir 
kūrybiniai produktai bei paslaugos turėtų 
būti stiprios bendrosios Europos rinkos ir 
gerai išsivysčiusių regionų pagrindas; 
ragina geriau panaudoti kultūros ir kūrybos 
pramonę pritraukiant naujas investicijas ir 
įvairius talentus į Europą; ragina valstybes 
nares remti ribotai Europos rinkai 
pritaikytus verslo modelius, kurie sudarytų 
sąlygas menininkų ir kultūros bei kūrybos 
pramonėje dirbančių žmonių judumui ir 
padėtų jiems įveikti kliūtis, susijusias su 
skirtingomis mokesčių ar socialinėmis 
sistemomis bei kalbos barjeru;

5. mano, kad kūrybingi žmonės ir 
kūrybiniai produktai bei paslaugos turėtų 
būti stiprios bendrosios Europos rinkos ir 
gerai išsivysčiusių regionų pagrindas; 
ragina geriau panaudoti kultūros ir kūrybos 
pramonę pritraukiant naujas investicijas ir 
įvairius talentus į Europą, atsižvelgiant į 
tai, kad beveik visos šio sektoriaus įmonės 
yra labai mažos, mažos ir vidutinės 
įmonės bei savarankiškai dirbančių 
asmenų įmonės; ragina valstybes nares ir 
regionus įgyvendinti strategijas, kurios 
sudarytų sąlygas menininkų ir kultūros bei 
kūrybos pramonėje dirbančių žmonių 
judumui ir padėtų jiems įveikti kliūtis, pvz., 
susijusias su skirtingomis mokesčių ar 
socialinėmis sistemomis bei kalbos barjeru;

Or. it

Pakeitimas 22
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad skirtingas šių pramonės šakų 
kompetencijos sritis ir kūrėjų bei 
technologijų sąveiką reikėtų skatinti 
steigiant vietos ir regionines platformas;

6. mano, kad skirtingas šių pramonės šakų 
kompetencijos sritis ir kūrėjų bei 
technologijų sąveiką reikėtų skatinti 
steigiant vietos ir regionines platformas bei 
kūrybines, kultūros ir pramonės grupes;

Or. en

Pakeitimas 23
Oldřich Vlasák
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad skirtingas šių pramonės šakų 
kompetencijos sritis ir kūrėjų bei 
technologijų sąveiką reikėtų skatinti 
steigiant vietos ir regionines platformas;

6. mano, kad skirtingas šių pramonės šakų 
kompetencijos sritis ir kūrėjų bei 
technologijų sąveiką reikėtų skatinti 
steigiant vietos ir regionines platformas, 
kurios padėtų skatinti sąveiką ir ieškoti 
mechanizmų kūrybiškumui ir inovacijoms 
finansuoti;

Or. en

Pakeitimas 24
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad skirtingas šių pramonės šakų 
kompetencijos sritis ir kūrėjų bei 
technologijų sąveiką reikėtų skatinti 
steigiant vietos ir regionines platformas;

6. teigia, kad skirtingas šių pramonės šakų 
kompetencijos sritis ir kūrėjų bei 
technologijų sąveiką reikėtų skatinti 
steigiant Europos masto 
bendradarbiavimo tinklus bei vietos ir 
regionines platformas, siekiant paskatinti 
dalijimąsi žiniomis ir gera verslo praktika;

Or. pt

Pakeitimas 25
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 
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paveldą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių; mano, kad atsižvelgiant į šią 
pridėtinę vertę kultūros ir kūrybos 
sektorius reikėtų stipriai remti būsimo ES 
biudžeto lėšomis, nes jie sudaro daug 
ekonominių galimybių;

paveldą, socialinę įtrauktį ir geresnį 
švietimą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių ir yra jų sąveikos centras;

Or. en

Pakeitimas 26
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 
paveldą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių; mano, kad atsižvelgiant į šią 
pridėtinę vertę kultūros ir kūrybos 
sektorius reikėtų stipriai remti būsimo ES 
biudžeto lėšomis, nes jie sudaro daug 
ekonominių galimybių;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 
paveldą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių; mano, kad atsižvelgiant į šią 
pridėtinę vertę su kultūros ir kūrybos 
sektoriais reikėtų konsultuotis rengiant 
šalies 2014–2020 m. strategijos 
dokumentus, taip pat juos stipriai remti 
būsimo ES biudžeto lėšomis, nes jie sudaro 
daug ekonominių galimybių;

Or. ro

Pakeitimas 27
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 
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paveldą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių; mano, kad atsižvelgiant į šią 
pridėtinę vertę kultūros ir kūrybos 
sektorius reikėtų stipriai remti būsimo ES 
biudžeto lėšomis, nes jie sudaro daug 
ekonominių galimybių;

paveldą; pabrėžia kilnojamojo kultūros 
paveldo, t. y. artefaktų, kaip nuo gilios 
senovės iki dabar sukurtų žmogaus 
kūrybos produktų, svarbą; pabrėžia, kad 
kultūros ir kūrybos sektoriai labai domina 
turistus iš ES ir ne ES šalių; mano, kad 
atsižvelgiant į šią pridėtinę vertę kultūros ir 
kūrybos sektorius reikėtų stipriai remti 
būsimo ES biudžeto lėšomis, nes jie sudaro 
daug ekonominių galimybių;

Or. en

Pakeitimas 28
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 
paveldą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių; mano, kad atsižvelgiant į šią 
pridėtinę vertę kultūros ir kūrybos 
sektorius reikėtų stipriai remti būsimo ES 
biudžeto lėšomis, nes jie sudaro daug 
ekonominių galimybių;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti ir 
panaudoti didžiulį Europos meno, 
kultūros, istorinį ir architektūros paveldą; 
pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos sektoriai 
atlieka esminį vaidmenį plėtojant ir 
stiprinant turizmo sektorių visoje Europos 
Sąjungoje; mano, kad atsižvelgiant į šią 
pridėtinę vertę kultūros ir kūrybos 
sektorius reikėtų stipriai remti būsimo ES 
biudžeto lėšomis, nes jie sudaro daug 
ekonominių galimybių;

Or. it

Pakeitimas 29
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 
paveldą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių; mano, kad atsižvelgiant į šią 
pridėtinę vertę kultūros ir kūrybos 
sektorius reikėtų stipriai remti būsimo ES 
biudžeto lėšomis, nes jie sudaro daug 
ekonominių galimybių;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda išsaugoti didžiulį 
Europos kultūros, istorinį ir architektūros 
paveldą; pabrėžia, kad kultūros ir kūrybos 
sektoriai labai domina turistus iš ES ir ne 
ES šalių; atsižvelgiant į šią pridėtinę vertę 
mano, kad kultūros ir ypatingai kūrybos 
sektorių reikėtų stipriai remti būsimo ES 
biudžeto lėšomis, nes jie sudaro daug 
ekonominių galimybių;

Or. lt

Pakeitimas 30
Justina Vitkauskaite

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų svarbą; pažymi, kad šiame 
procese svarbų vaidmenį atlieka vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes jos yra 
dažnai atsakingos už ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą.

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų ir meninio ir kultūrinio švietimo 
stiprinimo skatinant susidomėjimą 
kūrybos pramonės veikla ir produktais 
pradinio ir vidurinio ugdymo etapais 
svarbą; pažymi, kad šiame procese, kurį 
plėtojant kultūra ir kūrybiškumas 
vertinami kaip neatskiriama regionų ir 
miestų plėtros dalis, svarbų ugdymo ir 
kultūrinį vaidmenį atlieka vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes jos yra 
dažnai atsakingos už ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą

Or. en

Pakeitimas 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova



PE510.549v01-00 18/19 AM\934394LT.doc

LT

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų svarbą; pažymi, kad šiame 
procese svarbų vaidmenį atlieka vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes jos yra 
dažnai atsakingos už ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą.

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų svarbą; pažymi, kad šiame 
procese svarbų vaidmenį atlieka vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes jos yra 
dažnai atsakingos už ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą; primygtinai ragina remti 
meno studentus teikiant jiems lengvatines 
paskolas arba paskolas be palūkanų, 
įvairias stipendijas ir sutrumpinant 
studijų ciklą, ypač kalbant apie mokomąją 
magistro programos sudedamąją dalį, taip 
pat remti jaunimo verslumą ir MVĮ 
kultūros ir kūrybos sektoriuose.

Or. bg

Pakeitimas 32
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų svarbą; pažymi, kad šiame 
procese svarbų vaidmenį atlieka vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes jos yra 
dažnai atsakingos už ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą.

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų svarbą; pažymi, kad šiame 
procese svarbų vaidmenį atlieka vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes jos yra 
dažnai atsakingos už ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą; pabrėžia suaugusiems 
skirto neformalaus mokymo ugdant 
gebėjimus prisitaikyti prie nuolat 
kintančios darbo rinkos svarbą.

Or. en
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Pakeitimas 33
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų svarbą; pažymi, kad šiame 
procese svarbų vaidmenį atlieka vietos ir 
regioninės valdžios institucijos, nes jos yra 
dažnai atsakingos už ikimokyklinį ir 
pradinį ugdymą.

8. pabrėžia nuo ankstyvos vaikystės 
kūrybingumą skatinančių ugdymo 
programų svarbą; pažymi, kad šiame 
procese svarbų vaidmenį turėtų atlikti
vietos ir regioninės valdžios institucijos, 
nes jos yra dažnai atsakingos už 
ikimokyklinį ir pradinį ugdymą.

Or. it


