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Grozījums Nr. 1
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. akcentē kultūras un radošo nozaru saikni 
ar citām nozarēm un šo nozaru vispārējo 
nozīmi pasaules ekonomikā un sabiedrības 
attīstībā; uzsver, ka šīm nozarēm ir plašs 
potenciāls vietējā un reģionālā mērogā;

1. kā pievilcīgu komunikācijas līdzekli 
akcentē kultūras un radošo nozaru saikni ar 
citām nozarēm un šo nozaru vispārējo 
nozīmi pasaules ekonomikā, ilgtspējīgas, 
gudras un iekļaujošas izaugsmes, 
inovācijas, uzņēmējdarbības, sociālās 
kohēzijas un sabiedrības attīstībā; uzsver, 
ka šīm nozarēm ir plašs izaugsmes
potenciāls vietējā un reģionālā mērogā —
tās rada jaunas tirgus iespējas kultūras 
un radošo nozaru uzņēmumiem un 
tādējādi arī nodarbinātību kultūras jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. akcentē kultūras un radošo nozaru saikni 
ar citām nozarēm un šo nozaru vispārējo 
nozīmi pasaules ekonomikā un sabiedrības 
attīstībā; uzsver, ka šīm nozarēm ir plašs
potenciāls vietējā un reģionālā mērogā;

1. akcentē kultūras un radošo nozaru saikni 
ar citām nozarēm un šo nozaru vispārējo 
nozīmi pasaules ekonomikā, darbavietu 
radīšanā un sabiedrības attīstībā; uzsver, 
ka šo nozaru plašais potenciāls vietējā un 
reģionālā mērogā ir būtisks ekonomiskās 
aktivitātes sekmēšanai Savienībā;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Cornelia Ernst
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīmē, ka radošuma aizsākumi 
meklējami vietējā līmenī, un tāpēc, lai 
kultūra un radošās nozares varētu 
attīstīties, jāveido vietējie sadarbības tīkli, 
kopas, uzņēmējdarbības “inkubatori” un 
partnerība starp mākslas un dizaina 
skolām, universitātēm un uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kultūrai un radošajām 
nozarēm būtu jākļūst par ES un valstu 
sociālekonomikas stratēģiju daļu; uzsver, 
ka saskaņā ar subsidiaritātes principu būtu 
jāmudina vietējās un reģionālās iestādes 
iekļaut savās ilgtermiņa stratēģijās un 
politiskajās nostādnēs radošuma 
koncepcijas;

2. uzsver, ka kultūrai un radošajām 
nozarēm būtu jākļūst par ES un valstu 
sociālekonomikas stratēģiju daļu; uzsver, 
ka saskaņā ar subsidiaritātes principu būtu 
jāmudina vietējās un reģionālās iestādes 
iekļaut savās ilgtermiņa stratēģijās un 
politiskajās nostādnēs radošuma 
koncepcijas; tāpat arī uzlabot MVU 
finansiālo spēju, lai atbalstītu uzņēmējus, 
kultūrai un radošajām nozarēm attīstot 
jaunus uzņēmējdarbības modeļus un 
sekmējot radošās prasmes un radošās 
nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Salvatore Caronna
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kultūrai un radošajām 
nozarēm būtu jākļūst par ES un valstu 
sociālekonomikas stratēģiju daļu; uzsver, 
ka saskaņā ar subsidiaritātes principu būtu 
jāmudina vietējās un reģionālās iestādes
iekļaut savās ilgtermiņa stratēģijās un 
politiskajās nostādnēs radošuma 
koncepcijas;

2. uzsver, ka kultūrai un radošajām 
nozarēm būtu jākļūst par ES un valstu 
sociālekonomikas stratēģiju daļu; tāpat arī
vietējās un reģionālās iestādes tiek 
mudinātas saskaņā ar subsidiaritātes 
principu iekļaut kultūru un radošās 
nozares savās vidēja termiņa un ilgtermiņa 
ekonomikas stratēģijās;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka kultūrai un radošajām 
nozarēm būtu jākļūst par ES un valstu 
sociālekonomikas stratēģiju daļu; uzsver, 
ka saskaņā ar subsidiaritātes principu būtu 
jāmudina vietējās un reģionālās iestādes 
iekļaut savās ilgtermiņa stratēģijās un 
politiskajās nostādnēs radošuma 
koncepcijas;

2. uzsver, ka kultūrai un radošajām 
nozarēm būtu jākļūst par ES un valstu 
sociālekonomikas stratēģiju daļu; uzsver, 
ka vairāk ir jākoordinē dažādas politikas 
jomas, tostarp rūpniecības, izglītības un 
inovāciju politika, tūrisma, reģionālā, 
pilsētvides, vietējā un teritoriālās attīstības 
politika; uzsver, ka saskaņā ar 
subsidiaritātes principu būtu jāmudina 
vietējās un reģionālās iestādes iekļaut savās 
ilgtermiņa stratēģijās un politiskajās 
nostādnēs radošuma koncepcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
François Alfonsi
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka kultūras daudzveidība 
Eiropā šai ekonomikas nozarei ir ļoti 
svarīga, jo tā sekmē radošā potenciāla 
veidošanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka galvenā problēma, ar ko 
saskaras kultūras un radošo nozaru 
MVU, joprojām ir nepietiekamās iespējas 
vienkāršā veidā saņemt finansējumu;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka vietējām iestādēm ir liela 
loma infrastruktūras, stratēģijas un 
plānošanas, kā arī sadarbības tīklu 
veidošanas ziņā;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka saskaņā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu, proti, ESF un ERAF, 
pieejamais finansējums būtu jāizmanto, lai
palīdzētu stiprināt kultūru un radošās 
nozares, kā arī valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu institucionālo un administratīvo 
spēju, lai tās varētu sadarboties ar šo 
nozaru pārstāvjiem;

3. uzsver, ka saskaņā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu, proti, ESF un ERAF, 
pieejamais finansējums būtu jāizmanto, lai 
palīdzētu stiprināt kultūru un radošās 
nozares, kā arī valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu institucionālo un administratīvo 
spēju, lai tās varētu sadarboties ar šo 
nozaru pārstāvjiem, tā palielinot kultūras 
un radošo nozaru sniegto ekonomisko 
labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka saskaņā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu, proti, ESF un ERAF, 
pieejamais finansējums būtu jāizmanto, lai 
palīdzētu stiprināt kultūru un radošās 
nozares, kā arī valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu institucionālo un administratīvo 
spēju, lai tās varētu sadarboties ar šo 
nozaru pārstāvjiem;

3. uzsver, ka ESF un ERAF saskaņā ar 
nākamo daudzgadu finanšu shēmu
pieejamais finansējums būtu jāizmanto, lai 
palīdzētu stiprināt kultūru un radošās 
nozares, kā arī valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu institucionālo un administratīvo 
spēju, lai tās varētu sadarboties;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Maria do Céu Patrão Neves
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka saskaņā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu, proti, ESF un ERAF, 
pieejamais finansējums būtu jāizmanto, lai 
palīdzētu stiprināt kultūru un radošās 
nozares, kā arī valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu institucionālo un administratīvo 
spēju, lai tās varētu sadarboties ar šo 
nozaru pārstāvjiem;

3. uzsver, ka saskaņā ar nākamo daudzgadu 
finanšu shēmu, proti, ESF un ERAF, 
pieejamais finansējums būtu jāizmanto, lai 
palīdzētu stiprināt kultūru un radošās 
nozares, kā arī valsts, reģionālo un vietējo 
iestāžu institucionālo un administratīvo 
spēju, lai tās varētu sadarboties ar šo 
nozaru pārstāvjiem, īpašu uzmanību 
pievēršot attālākajiem reģioniem, kuros 
kultūra un radošās nozares ir sarežģītāk 
veidot un attīstīt, neskatoties uz to, ka to 
iedzīvotājiem ir milzīgs kultūras un 
radošais potenciāls tieši tāpēc, ka tie dzīvo 
uz salas;

Or. pt

Grozījums Nr. 13
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
reģionālā un vietējā līmenī;

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
reģionālā un vietējā līmenī; uzsver, ka IKT 
ietekme uz kultūru un radošajām nozarēm 
ir jāanalizē, lai šīs nozares pielāgotu 
jauno tehnoloģiju videi un iekļautu 
tehnoloģiskajā attīstībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
reģionālā un vietējā līmenī;

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
reģionālā un vietējā līmenī; aicina veidot 
platformu darba vakanču un 
finansēšanas iespēju koordinēšanai 
kultūras un radošajās nozarēs, lai 
atbalstītu profesionāļus, tostarp karjeras 
sākšanai šajās jomās;

Or. bg

Grozījums Nr. 15
Cornelia Ernst

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
reģionālā un vietējā līmenī;

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; aicina kultūras un 
radošajās nozarēs pietiekamu uzmanību 
veltīt sabiedrības nelabvēlīgajām grupām;
pauž bažas par to, ka šie kultūras un radošo 
nozaru aspekti nav pietiekami analizēti; 
uzsver, ka statistikas datu vākšana šajā 
nozarē visos līmeņos ir neatbilstoša un 
vissliktākais stāvoklis ir reģionālā un 
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vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
reģionālā un vietējā līmenī;

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti un atbalstīti; uzsver, 
ka statistikas datu vākšana šajā nozarē 
visos līmeņos ir neatbilstoša un 
vissliktākais stāvoklis ir reģionālā un 
vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, var veicināt sociālo un 
teritoriālo integrāciju; pauž bažas par to, ka 
šie kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
reģionālā un vietējā līmenī;

4. norāda, ka kultūra un radošās nozares, 
kam ir potenciāls radīt vairāk un labākas 
darbvietas reģionos, jo īpaši ja tie ir 
apakšuzņēmumi un neatkarīgas vai 
netradicionālas darbības uz noteiktu 
laiku, var veicināt sociālo un teritoriālo 
integrāciju; pauž bažas par to, ka šie 
kultūras un radošo nozaru aspekti nav 
pietiekami analizēti; uzsver, ka statistikas 
datu vākšana šajā nozarē visos līmeņos ir 
neatbilstoša un vissliktākais stāvoklis ir 
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reģionālā un vietējā līmenī;

Or. ro

Grozījums Nr. 18
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka kultūras un radošās 
nozares var palīdzēt pārveidot vietējo 
ekonomiku, mudinot attīstīt jaunas 
ekonomiskās darbības, radot jaunas 
darbavietas un ilgtspējīgu nodarbinātību, 
kā arī padarot Eiropas pilsētas un 
reģionus pievilcīgākus;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka radošo nozaru pārstāvjiem, 
produktiem un pakalpojumiem vajadzētu 
būt pamatam, lai veidotu spēcīgu vienoto 
Eiropas tirgu un labi attīstītus reģionus; 
prasa labāk izmantot kultūru un radošās 
nozares, lai Eiropai piesaistītu jaunus 
ieguldījumus un cilvēkus ar dažādiem 
talantiem; aicina dalībvalstis atbalstīt 
ierobežotajam Eiropas tirgum pielāgotus 
uzņēmējdarbības modeļus, kas nodrošinātu 
radošo profesiju pārstāvju un kultūras un 
radošajās nozarēs strādājošo cilvēku 
mobilitāti un ļautu viņiem pārvarēt 

5. uzskata, ka radošo nozaru pārstāvjiem, 
produktiem un pakalpojumiem vajadzētu 
būt pamatam, lai veidotu spēcīgu vienoto 
Eiropas tirgu un labi attīstītus reģionus; 
prasa labāk izmantot kultūru un radošās 
nozares, lai Eiropai piesaistītu jaunus 
ieguldījumus un cilvēkus ar dažādiem 
talantiem; aicina dalībvalstis ar 
pakalpojumiem, kas stiprina inovāciju un 
uzņēmējdarbību, sekmēt un izplatīt 
radošumu visās ekonomikas nozarēs; 
atbalstīt ierobežotajam Eiropas tirgum 
pielāgotus uzņēmējdarbības modeļus, kas 
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grūtības, kas saistītas ar atšķirīgām 
nodokļu vai sociālajām sistēmām, vai 
valodas barjeras;

nodrošinātu radošo profesiju pārstāvju un 
kultūras un radošajās nozarēs strādājošo 
cilvēku mobilitāti un ļautu viņiem pārvarēt 
grūtības, kas saistītas ar atšķirīgām 
nodokļu vai sociālajām sistēmām, vai 
valodas barjeras, tā sekmējot kultūras 
daudzveidības attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka radošo nozaru pārstāvjiem, 
produktiem un pakalpojumiem vajadzētu 
būt pamatam, lai veidotu spēcīgu vienoto 
Eiropas tirgu un labi attīstītus reģionus; 
prasa labāk izmantot kultūru un radošās 
nozares, lai Eiropai piesaistītu jaunus 
ieguldījumus un cilvēkus ar dažādiem 
talantiem; aicina dalībvalstis atbalstīt 
ierobežotajam Eiropas tirgum pielāgotus 
uzņēmējdarbības modeļus, kas nodrošinātu 
radošo profesiju pārstāvju un kultūras un 
radošajās nozarēs strādājošo cilvēku 
mobilitāti un ļautu viņiem pārvarēt 
grūtības, kas saistītas ar atšķirīgām 
nodokļu vai sociālajām sistēmām, vai 
valodas barjeras;

5. uzskata, ka radošo nozaru pārstāvjiem, 
produktiem un pakalpojumiem vajadzētu 
būt pamatam, lai veidotu spēcīgu vienoto 
Eiropas tirgu un labi attīstītus reģionus; 
prasa labāk izmantot kultūru un radošās 
nozares, lai Eiropai piesaistītu jaunus 
ieguldījumus un cilvēkus ar dažādiem 
talantiem; aicina dalībvalstis pieņemt 
atbilstošus sociālos un fiskālos 
pasākumus, lai atbalstītu radošu 
ekonomiku; aicina dalībvalstis atbalstīt 
Eiropas tirgum pielāgotus uzņēmējdarbības 
modeļus, kas nodrošinātu radošo profesiju 
pārstāvju un kultūras un radošajās nozarēs 
strādājošo cilvēku mobilitāti un ļautu 
viņiem pārvarēt grūtības, kas saistītas ar 
atšķirīgām nodokļu vai sociālajām 
sistēmām, vai valodas barjeras;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka radošo nozaru pārstāvjiem, 
produktiem un pakalpojumiem vajadzētu 
būt pamatam, lai veidotu spēcīgu vienoto 
Eiropas tirgu un labi attīstītus reģionus; 
prasa labāk izmantot kultūru un radošās 
nozares, lai Eiropai piesaistītu jaunus 
ieguldījumus un cilvēkus ar dažādiem 
talantiem; aicina dalībvalstis atbalstīt 
ierobežotajam Eiropas tirgum pielāgotus 
uzņēmējdarbības modeļus, kas 
nodrošinātu radošo profesiju pārstāvju un 
kultūras un radošajās nozarēs strādājošo 
cilvēku mobilitāti un ļautu viņiem pārvarēt 
grūtības, kas saistītas ar atšķirīgām 
nodokļu vai sociālajām sistēmām, vai 
valodas barjeras;

5. uzskata, ka radošo nozaru pārstāvjiem, 
produktiem un pakalpojumiem vajadzētu 
būt pamatam, lai veidotu spēcīgu vienoto 
Eiropas tirgu un labi attīstītus reģionus; 
prasa labāk izmantot kultūru un radošās 
nozares, lai Eiropai piesaistītu jaunus 
ieguldījumus un cilvēkus ar dažādiem 
talantiem, ņemot vērā, ka šo nozari veido 
galvenokārt mikrouzņēmumi, mazie un 
vidējie uzņēmumi un pašnodarbinātas 
personas; aicina dalībvalstis un reģionus 
īstenot stratēģijas, kas nodrošinātu radošo 
profesiju pārstāvju un kultūras un radošajās 
nozarēs strādājošo cilvēku mobilitāti un 
ļautu viņiem pārvarēt grūtības, kas saistītas 
ar atšķirīgām nodokļu vai sociālajām 
sistēmām, vai valodas barjeras;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka atšķirīgās kompetences, kas 
piemīt šo nozaru pārstāvjiem, un radošo 
cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība būtu 
jāatbalsta, izveidojot vietējās un reģionālās 
platformas;

6. uzskata, ka atšķirīgās kompetences, kas 
piemīt šo nozaru pārstāvjiem, un radošo 
cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība būtu 
jāatbalsta, izveidojot vietējās un reģionālās 
platformas un radošuma, kultūras un 
rūpniecības kopas;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Oldřich Vlasák
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka atšķirīgās kompetences, kas 
piemīt šo nozaru pārstāvjiem, un radošo 
cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība būtu 
jāatbalsta, izveidojot vietējās un reģionālās 
platformas;

6. uzskata, ka atšķirīgās kompetences, kas 
piemīt šo nozaru pārstāvjiem, un radošo 
cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība būtu 
jāatbalsta, izveidojot vietējās un reģionālās 
platformas, kas sekmētu sinerģiju un 
palīdzētu rast mehānismus radošuma un 
inovāciju finansēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka atšķirīgās kompetences, kas 
piemīt šo nozaru pārstāvjiem, un radošo 
cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība būtu 
jāatbalsta, izveidojot vietējās un reģionālās 
platformas;

6. uzskata, ka atšķirīgās kompetences, kas 
piemīt šo nozaru pārstāvjiem, un radošo 
cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbība būtu 
jāatbalsta, izveidojot visas Eiropas 
sadarbības tīklus un vietējās un reģionālās 
platformas, lai veicinātu zināšanu un 
labas uzņēmējdarbības prakses 
izplatīšanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās 

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; tāpat arī sociālo integrāciju 
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nozares ārkārtīgi interesē tūristus gan no 
ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, 
ka, ņemot vērā šo pievienoto vērtību, 
kultūrai un radošajām nozarēm būtu 
jāsaņem stingrs nākamā ES budžeta 
atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas 
iespējas ekonomikā;

un labāku izglītību; uzsver, ka kultūra un 
radošās nozares ārkārtīgi interesē tūristus 
gan no ES, gan ārpussavienības valstīm un 
veido mijiedarbību starp tiem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās 
nozares ārkārtīgi interesē tūristus gan no 
ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, 
ka, ņemot vērā šo pievienoto vērtību, 
kultūrai un radošajām nozarēm būtu 
jāsaņem stingrs nākamā ES budžeta 
atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas 
iespējas ekonomikā;

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās 
nozares ārkārtīgi interesē tūristus gan no 
ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, 
ka, ņemot vērā šo pievienoto vērtību, ar 
kultūras un radošajām nozarēm būtu 
jāapspriežas, izstrādājot valsts stratēģiskos 
dokumentus 2014.-2020. gadam un tām 
būtu arī jāsaņem stingrs nākamā ES 
budžeta atbalsts, jo šīs nozares piedāvā 
nozīmīgas iespējas ekonomikā;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās 

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver nozīmi, kāda ir 
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nozares ārkārtīgi interesē tūristus gan no 
ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, 
ka, ņemot vērā šo pievienoto vērtību, 
kultūrai un radošajām nozarēm būtu 
jāsaņem stingrs nākamā ES budžeta 
atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas 
iespējas ekonomikā;

kustamajam kultūras mantojumam, t.i. 
mākslas objektiem kā cilvēces radošuma 
izpausmes liecībai no aizvēstures perioda 
līdz mūsdienām; uzsver, ka kultūra un 
radošās nozares ārkārtīgi interesē tūristus 
gan no ES, gan ārpussavienības valstīm; 
uzskata, ka, ņemot vērā šo pievienoto 
vērtību, kultūrai un radošajām nozarēm 
būtu jāsaņem stingrs nākamā ES budžeta 
atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas 
iespējas ekonomikā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Salvatore Caronna

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās 
nozares ārkārtīgi interesē tūristus gan no 
ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, 
ka, ņemot vērā šo pievienoto vērtību, 
kultūrai un radošajām nozarēm būtu 
jāsaņem stingrs nākamā ES budžeta 
atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas 
iespējas ekonomikā;

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā mākslas,
kultūras, vēstures un arhitektūras 
mantojuma saglabāšanu un uzlabošanu; 
uzsver, ka kultūra un radošās nozares ir
būtiski svarīgas Savienības tūrisma 
nozares attīstībai un paplašināšanai 
kopumā; uzskata, ka, ņemot vērā šo 
pievienoto vērtību, kultūrai un radošajām 
nozarēm būtu jāsaņem stingrs nākamā ES 
budžeta atbalsts, jo šīs nozares piedāvā 
nozīmīgas iespējas ekonomikā;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās 
nozares ārkārtīgi interesē tūristus gan no 
ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, 
ka, ņemot vērā šo pievienoto vērtību, 
kultūrai un radošajām nozarēm būtu 
jāsaņem stingrs nākamā ES budžeta 
atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas 
iespējas ekonomikā;

7. norāda uz to, ka kultūra un radošās 
nozares veicina Eiropas bagātā kultūras, 
vēstures un arhitektūras mantojuma 
saglabāšanu; uzsver, ka kultūra un radošās 
nozares ārkārtīgi interesē tūristus gan no 
ES, gan ārpussavienības valstīm; uzskata, 
ka, ņemot vērā šo pievienoto vērtību, 
kultūrai un jo īpaši radošajai nozarei būtu 
jāsaņem stingrs nākamā ES budžeta 
atbalsts, jo šīs nozares piedāvā nozīmīgas 
iespējas ekonomikā;

Or. lt

Grozījums Nr. 30
Justina Vitkauskaite

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; uzsver, ka šajā procesā būtiska 
loma ir vietējām un reģionālajām iestādēm, 
jo bieži vien tās ir atbildīgas par 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību.

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; tāpat arī mākslinieciskās un 
kultūras izglītības sekmēšanā 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
posmā, veicinot interesi par darbu 
radošajā nozarē un tās produktiem;
uzsver, ka šajā procesā — uzskatot kultūru 
un radošumu par neatņemamu reģionālās 
attīstības un pilsētattīstības daļu —
izglītības un kultūras jomā būtiska loma ir 
vietējām un reģionālajām iestādēm, jo bieži 
vien tās ir atbildīgas par pirmsskolas 
izglītību un pamatizglītību.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; uzsver, ka šajā procesā būtiska 
loma ir vietējām un reģionālajām iestādēm, 
jo bieži vien tās ir atbildīgas par 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību.

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; uzsver, ka šajā procesā būtiska 
loma ir vietējām un reģionālajām iestādēm, 
jo bieži vien tās ir atbildīgas par 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību;
uzstāj, ka atbalsts jāsniedz mākslas 
studentiem, nodrošinot zemu procentu vai 
bezprocentu aizdevumus, plašu stipendiju 
klāstu un īsāku studiju ciklu, jo īpaši 
attiecībā uz maģistra studiju programmu 
komponentēm, kā arī jauniešiem 
uzņēmējiem un kultūras un radošo 
nozaru MVU;

Or. bg

Grozījums Nr. 32
Oldřich Vlasák

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; uzsver, ka šajā procesā būtiska 
loma ir vietējām un reģionālajām iestādēm, 
jo bieži vien tās ir atbildīgas par 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību.

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; uzsver, ka šajā procesā būtiska 
loma ir vietējām un reģionālajām iestādēm, 
jo bieži vien tās ir atbildīgas par 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību; 
uzsver tādas neformālās apmācības 
nozīmi, kas pieaugušajiem sniedz spēju 
pielāgoties pastāvīgi mainīgajam darba 
tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Salvatore Caronna
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Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; uzsver, ka šajā procesā būtiska
loma ir vietējām un reģionālajām iestādēm, 
jo bieži vien tās ir atbildīgas par 
pirmsskolas izglītību un pamatizglītību.

8. uzsver izglītības sistēmu nozīmi 
radošuma veicināšanā jau kopš agrīnas 
bērnības; uzsver, ka šajā procesā būtiskai 
lomai vajadzētu būt vietējām un 
reģionālajām iestādēm, jo bieži vien tās ir 
atbildīgas par pirmsskolas izglītību un 
pamatizglītību.

Or. it


