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Poprawka 1
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla przekrojowy charakter sektora 
kultury i branży twórczej oraz ogólne 
znaczenie tych sektorów dla światowej 
gospodarki i rozwoju społecznego;
podkreśla fakt, że sektory te charakteryzują 
się dużym potencjałem lokalnym i 
regionalnym;

1. podkreśla przekrojowy charakter sektora 
kultury i branży twórczej jako 
atrakcyjnego narzędzia komunikacji oraz 
ogólne znaczenie tych sektorów dla 
światowej gospodarki, zrównoważonego, 
inteligentnego i integrującego rozwoju, 
innowacji, przedsiębiorczości, spójności 
społecznej i rozwoju społecznego;
podkreśla fakt, że sektory te charakteryzują 
się dużym lokalnym i regionalnym
potencjałem wzrostu oferującym nowe 
możliwości rynkowe dla przedsiębiorców 
sektora kultury i branży twórczej, a tym 
samym zatrudnienie w sektorze kultury;

Or. en

Poprawka 2
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla przekrojowy charakter sektora 
kultury i branży twórczej oraz ogólne 
znaczenie tych sektorów dla światowej 
gospodarki i rozwoju społecznego; 
podkreśla fakt, że sektory te charakteryzują 
się dużym potencjałem lokalnym i 
regionalnym;

1. podkreśla przekrojowy charakter sektora 
kultury i branży twórczej oraz ogólne 
znaczenie tych sektorów dla światowej 
gospodarki, tworzenia miejsc pracy i 
rozwoju społecznego; podkreśla, że fakt, iż
sektory te charakteryzują się dużym 
potencjałem lokalnym i regionalnym ma 
istotne znacznie dla pobudzania 
działalności gospodarczej w Unii 
Europejskiej;

Or. pt
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Poprawka 3
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. stwierdza, że kreatywność ma swe 
źródła na poziomie lokalnym, a zatem by 
mogła się rozwijać, sektor kultury i branża 
twórcza potrzebują lokalnych sieci, 
klastrów, inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz partnerstw pomiędzy sztuką a nauką, 
instytutami przemysłowymi oraz 
uniwersytetami i przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 4
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza powinny stać się elementem 
unijnych i krajowych strategii społeczno-
gospodarczych; podkreśla, że – zgodnie z 
zasadą pomocniczości – należy zachęcać 
władze lokalne i regionalne do 
uwzględnienia ich wizji kreatywności w 
długookresowych strategiach i przy 
realizacji polityki;

2. podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza powinny stać się elementem 
unijnych i krajowych strategii społeczno-
gospodarczych; podkreśla, że – zgodnie z 
zasadą pomocniczości – należy zachęcać 
władze lokalne i regionalne do 
uwzględnienia ich wizji kreatywności w 
długookresowych strategiach i przy 
realizacji polityki; konieczna jest także 
poprawa zdolności finansowej MŚP, aby 
wesprzeć przedsiębiorców rozwijających 
nowe modele przedsiębiorczości w 
sektorze kultury i branży twórczej oraz 
promować kreatywne umiejętności i 
przemysł kreatywny;

Or. en
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Poprawka 5
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza powinny stać się elementem 
unijnych i krajowych strategii społeczno-
gospodarczych; podkreśla, że – zgodnie 
z zasadą pomocniczości – należy zachęcać 
władze lokalne i regionalne do 
uwzględnienia ich wizji kreatywności 
w długookresowych strategiach i przy 
realizacji polityki;

2. podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza powinny stać się elementem 
unijnych i krajowych strategii społeczno-
gospodarczych; władze lokalne i 
regionalne – zgodnie z zasadą 
pomocniczości – są również proszone o 
uwzględnienie sektora kultury i branży 
twórczej w ich średnio- i długookresowych 
strategiach gospodarczych;

Or. it

Poprawka 6
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza powinny stać się elementem 
unijnych i krajowych strategii społeczno-
gospodarczych; podkreśla, że – zgodnie z 
zasadą pomocniczości – należy zachęcać 
władze lokalne i regionalne do 
uwzględnienia ich wizji kreatywności w 
długookresowych strategiach i przy 
realizacji polityki;

2. podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza powinny stać się elementem 
unijnych i krajowych strategii społeczno-
gospodarczych; podkreśla konieczność 
dalszej koordynacji poszczególnych 
strategii politycznych, w tym polityki 
przemysłowej, edukacyjnej i innowacyjnej, 
polityki w dziedzinie turystyki oraz 
rozwoju regionalnego, miejskiego, 
lokalnego i przestrzennego; podkreśla, że 
– zgodnie z zasadą pomocniczości – należy 
zachęcać władze lokalne i regionalne do 
uwzględnienia ich wizji kreatywności w 
długookresowych strategiach i przy 
realizacji polityki.
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Or. en

Poprawka 7
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że różnorodność kulturowa 
w Europie ma kluczowe znaczenie dla 
tego sektora gospodarki, ponieważ 
zwiększa potencjał twórczy;

Or. fr

Poprawka 8
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że główny problemem, 
jakiemu muszą stawić czoła MŚP sektora 
kultury i branży twórczej, stanowią nadal 
trudności w dostępie do finansowania; 

Or. ro

Poprawka 9
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zaznacza, że władze lokalne odgrywają 
dużą rolę w zakresie infrastruktury, 
strategii i planowania oraz tworzenia 
sieci;
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Poprawka 10
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że finansowanie dostępne 
w ramach przyszłych wieloletnich ram 
finansowych, tj. EFS i EFRR, powinno być 
wykorzystane w celu umocnienia sektora 
kultury i branży twórczej, a także 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego do współpracy z tymi 
sektorami;

3. zwraca uwagę, że finansowanie dostępne 
w ramach przyszłych wieloletnich ram 
finansowych, tj. EFS i EFRR, powinno być 
wykorzystane w celu umocnienia sektora 
kultury i branży twórczej, a także 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego do współpracy z tymi 
sektorami, tak aby można było zwiększyć 
korzyści gospodarcze płynące z sektora 
kultury i branży twórczej;

Or. en

Poprawka 11
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że finansowanie dostępne 
w ramach przyszłych wieloletnich ram 
finansowych, tj. EFS i EFRR, powinno być 
wykorzystane w celu umocnienia sektora 
kultury i branży twórczej, a także 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego do współpracy z tymi 
sektorami;

3. zwraca uwagę, że finansowanie dostępne 
w EFS i EFRR w przyszłych wieloletnich 
ramach finansowych powinno być 
wykorzystane w celu umocnienia sektora 
kultury i branży twórczej, a także 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego do współpracy;

Or. en
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Poprawka 12
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zwraca uwagę, że finansowanie dostępne 
w ramach przyszłych wieloletnich ram 
finansowych, tj. EFS i EFRR, powinno być 
wykorzystane w celu umocnienia sektora 
kultury i branży twórczej, a także 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego do współpracy z tymi 
sektorami;

3. zwraca uwagę, że finansowanie dostępne 
w ramach przyszłych wieloletnich ram 
finansowych, tj. EFS i EFRR, powinno być 
wykorzystane w celu umocnienia sektora 
kultury i branży twórczej, a także 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
potencjału instytucjonalnego i 
administracyjnego do współpracy z tymi 
sektorami, ze szczególnym 
uwzględnieniem regionów najbardziej 
oddalonych, w których tworzenie i rozwój 
sektora kultury i branży twórczej jest –
mimo ogromnego potencjału kulturowego 
i twórczego ich mieszkańców – bardziej 
skomplikowane ze względu na wyspiarski 
charakter;

Or. pt

Poprawka 13
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 



AM\934394PL.doc 9/20 PE510.549v01-00

PL

że gromadzenie danych statystycznych w 
tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

że gromadzenie danych statystycznych w 
tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; podkreśla, że 
wpływ ICT na sektor kultury i branżę 
twórczą należy przeanalizować pod kątem 
dostosowania tych sektorów do nowego 
środowiska technologicznego i ich
powiązania z postępem technologicznym;

Or. en

Poprawka 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 
że gromadzenie danych statystycznych w 
tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 
że gromadzenie danych statystycznych w 
tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym; apeluje o 
utworzenie platformy zarządzania 
wakatami i możliwościami finansowania 
w sektorze kultury i sektorze kreatywnym, 
aby wesprzeć osoby profesjonalnie 
zajmujące się tą branżą, w tym na 
początku ich kariery w tych dziedzinach;

Or. bg
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Poprawka 15
Cornelia Ernst

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 
że gromadzenie danych statystycznych w 
tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wzywa, by w ramach sektora 
kultury i branży twórczej zwrócić 
odpowiednią uwagę na grupy 
defaworyzowane; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 
że gromadzenie danych statystycznych w 
tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 16
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 
że gromadzenie danych statystycznych w 

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane i nie 
uzyskały dostatecznego wsparcia;
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tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

podkreśla, że gromadzenie danych 
statystycznych w tym sektorze nie jest 
wystarczające na żadnym poziomie, przy 
czym najgorsza sytuacja występuje na 
szczeblu regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 
że gromadzenie danych statystycznych 
w tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

4. zaznacza, że sektor kultury i branża 
twórcza, jako źródło potencjału pod 
względem większej liczby miejsc pracy 
dobrej jakości w regionie, szczególnie w 
odniesieniu do działalności na własny 
rachunek lub działalności nietypowej, 
prowadzonej w systemie podwykonawstwa 
i w ograniczonym okresie, są w stanie 
przyczynić się do integracji społecznej i 
terytorialnej; wyraża zaniepokojenie 
faktem, że powyższe aspekty sektora 
kultury i branży twórczej nie zostały 
dostatecznie przeanalizowane; podkreśla, 
że gromadzenie danych statystycznych 
w tym sektorze nie jest wystarczające na 
żadnym poziomie, przy czym najgorsza 
sytuacja występuje na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

Or. ro

Poprawka 18
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że sektor twórczy i branża 
twórcza mogą przyczynić się do 
restrukturyzacji gospodarek lokalnych, 
sprzyjając powstawaniu nowych obszarów 
działalności gospodarczej, tworzeniu 
nowych i trwałych miejsc pracy i 
zwiększaniu atrakcyjności regionów i 
miast europejskich;

Or. it

Poprawka 19
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ludzie, produkty i usługi 
powinni być podstawą silnego jednolitego 
europejskiego rynku i dobrze rozwiniętych 
regionów; apeluje o lepsze wykorzystanie 
sektora kultury i branży twórczej jako 
magnesu przyciągającego do Europy nowe 
inwestycje i różnorodne talenty; apeluje do 
państw członkowskich o wspieranie modeli 
biznesowych dostosowanych do 
ograniczonego europejskiego rynku, które 
umożliwiałyby mobilność artystów i osób 
pracujących w sektorze kultury i branży 
twórczej oraz pomogłyby im pokonać 
przeszkody dotyczące różnych systemów 
podatkowych lub społecznych czy bariery 
językowe;

5. uważa, że ludzie, produkty i usługi 
powinni być podstawą silnego jednolitego 
europejskiego rynku i dobrze rozwiniętych 
regionów; apeluje o lepsze wykorzystanie 
sektora kultury i branży twórczej jako 
magnesu przyciągającego do Europy nowe 
inwestycje i różnorodne talenty; apeluje do 
państw członkowskich o pobudzanie i 
rozpowszechnianie kreatywności we 
wszystkich sektorach gospodarki poprzez 
usługi zwiększające innowację i 
przedsiębiorczość, o wspieranie modeli 
biznesowych dostosowanych do 
ograniczonego europejskiego rynku, które 
umożliwiałyby mobilność artystów i osób 
pracujących w sektorze kultury i branży 
twórczej oraz pomogłyby im pokonać 
przeszkody dotyczące różnych systemów 
podatkowych lub społecznych czy bariery 
językowe, poprzez przyczynianie się do 
rozwoju różnorodności kulturowej;

Or. en
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Poprawka 20
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ludzie, produkty i usługi 
powinni być podstawą silnego jednolitego 
europejskiego rynku i dobrze rozwiniętych 
regionów; apeluje o lepsze wykorzystanie 
sektora kultury i branży twórczej jako 
magnesu przyciągającego do Europy nowe 
inwestycje i różnorodne talenty; apeluje do 
państw członkowskich o wspieranie modeli 
biznesowych dostosowanych do 
ograniczonego europejskiego rynku, które 
umożliwiałyby mobilność artystów i osób 
pracujących w sektorze kultury i branży 
twórczej oraz pomogłyby im pokonać 
przeszkody dotyczące różnych systemów 
podatkowych lub społecznych czy bariery
językowe;

5. uważa, że ludzie, produkty i usługi 
powinni być podstawą silnego jednolitego 
europejskiego rynku i dobrze rozwiniętych 
regionów; apeluje o lepsze wykorzystanie 
sektora kultury i branży twórczej jako 
magnesu przyciągającego do Europy nowe 
inwestycje i różnorodne talenty; apeluje do 
państw członkowskich o przyjęcie 
odpowiednich środków socjalnych i 
podatkowych w celu wsparcia gospodarki 
kreatywnej; apeluje do państw 
członkowskich o wspieranie modeli 
biznesowych dostosowanych do 
ograniczonego europejskiego rynku, które 
umożliwiałyby mobilność artystów i osób 
pracujących w sektorze kultury i branży 
twórczej oraz pomogłyby im pokonać 
przeszkody dotyczące różnych systemów 
podatkowych lub społecznych czy bariery 
językowe;

Or. en

Poprawka 21
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ludzie, produkty i usługi w 
branży twórczej powinni być podstawą 
silnego jednolitego europejskiego rynku 
i dobrze rozwiniętych regionów; apeluje o 
lepsze wykorzystanie sektora kultury i 

5. uważa, że ludzie, produkty i usługi w 
branży twórczej powinni być podstawą 
silnego jednolitego europejskiego rynku 
i dobrze rozwiniętych regionów; apeluje o 
lepsze wykorzystanie sektora kultury i
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branży twórczej jako magnesu 
przyciągającego do Europy nowe 
inwestycje i różnorodne talenty; apeluje do 
państw członkowskich o wspieranie 
modeli biznesowych dostosowanych do 
ograniczonego europejskiego rynku, które 
umożliwiałyby mobilność artystów i osób 
pracujących w sektorze kultury i branży 
twórczej oraz pomogłyby im pokonać 
przeszkody dotyczące różnych systemów 
podatkowych lub społecznych czy bariery 
językowe;

branży twórczej jako magnesu 
przyciągającego do Europy nowe 
inwestycje i różnorodne talenty, przy 
uwzględnieniu faktu, że prawie wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w tym sektorze to mikroprzedsiębiorstwa, 
MŚP i przedsiębiorstwa prowadzone przez 
osoby pracujące na własny rachunek;
apeluje do państw członkowskich i 
regionów o zastosowanie strategii, które 
umożliwiałyby mobilność artystów i osób 
pracujących w sektorze kultury i branży 
twórczej oraz pomogłyby im pokonać 
przeszkody, np. związane z różnymi 
systemami podatkowymi lub społecznymi 
lub z barierami językowymi;

Or. it

Poprawka 22
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że różne kompetencje, jakie 
oferują te sektory, i współdziałanie 
twórców i technologii powinny być 
wspierane poprzez ustanowienie lokalnych 
i regionalnych platform;

6. uważa, że różne kompetencje, jakie 
oferują te sektory, i współdziałanie 
twórców i technologii powinny być 
wspierane poprzez ustanowienie lokalnych 
i regionalnych platform oraz klastrów 
kreatywnych, kulturalnych i 
przemysłowych;

Or. en

Poprawka 23
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że różne kompetencje, jakie 
oferują te sektory, i współdziałanie 
twórców i technologii powinny być 
wspierane poprzez ustanowienie lokalnych 
i regionalnych platform;

6. uważa, że różne kompetencje, jakie 
oferują te sektory, i współdziałanie 
twórców i technologii powinny być 
wspierane poprzez ustanowienie lokalnych 
i regionalnych platform, które zwiększą 
synergie i przyczynią się do opracowania 
mechanizmów finansowania kreatywności 
i innowacji;

Or. en

Poprawka 24
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że różne kompetencje, jakie 
oferują te sektory, i współdziałanie 
twórców i technologii powinny być 
wspierane poprzez ustanowienie lokalnych 
i regionalnych platform;

6. utrzymuje, że różne kompetencje, jakie 
oferują te sektory, i współdziałanie 
twórców i technologii powinny być 
wspierane poprzez ustanowienie sieci 
współpracy na poziomie europejskim oraz
lokalnych i regionalnych platform w celu 
promowania wymiany wiedzy i dobrych 
praktyk biznesowych;

Or. pt

Poprawka 25
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla, że sektor kultury i branża 

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury, 
włączenia społecznego i lepszej edukacji;
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twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej; uważa, że ze względu na tę wartość 
dodaną należy zdecydowanie wspierać 
sektor kultury i branżę twórczą z 
przyszłego budżetu UE, ponieważ są one 
źródłem znacznych możliwości 
gospodarczych;

podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej, oraz że stanowią one punkt interakcji 
między nimi;

Or. en

Poprawka 26
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury 
i branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej; uważa, że ze względu na tę wartość 
dodaną należy zdecydowanie wspierać
sektor kultury i branżę twórczą
z przyszłego budżetu UE, ponieważ są one 
źródłem znacznych możliwości 
gospodarczych;

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury 
i branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej; uważa, że ze względu na tę wartość 
dodaną należy zdecydowanie zasięgnąć 
opinii sektora kultury i branży twórczej
podczas definiowania krajowych 
dokumentów strategicznych na lata 2014–
2020, a ponadto że należy je zdecydowanie 
wspierać w ramach przyszłego budżetu 
UE, ponieważ są one źródłem znacznych 
możliwości gospodarczych;

Or. ro

Poprawka 27
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej; uważa, że ze względu na tę wartość 
dodaną należy zdecydowanie wspierać 
sektor kultury i branżę twórczą z 
przyszłego budżetu UE, ponieważ są one 
źródłem znacznych możliwości 
gospodarczych;

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla znaczenie ruchomego 
dziedzictwa kulturowego, tj. przedmiotów 
kultury materialnej jako wytworu ludzkiej 
kreatywności od zamierzchłych czasów po 
dzień dzisiejszy; podkreśla, że sektor 
kultury i branża twórcza budzą ogromne 
zainteresowanie turystów zarówno z 
krajów UE, jak i spoza niej; uważa, że ze 
względu na tę wartość dodaną należy 
zdecydowanie wspierać sektor kultury i 
branżę twórczą z przyszłego budżetu UE, 
ponieważ są one źródłem znacznych 
możliwości gospodarczych;

Or. en

Poprawka 28
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej; uważa, że ze względu na tę wartość 
dodaną należy zdecydowanie wspierać 
sektor kultury i branżę twórczą 
z przyszłego budżetu UE, ponieważ są one 
źródłem znacznych możliwości 
gospodarczych;

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania i podniesienia atrakcyjności
ogromnego europejskiego dziedzictwa
artystycznego, kulturowego, historycznego 
i architektonicznego; podkreśla, że sektor 
kultury i branża twórcza pełnią zasadniczą 
rolę w rozwijaniu i wzmacnianiu całego 
sektora turystycznego Unii Europejskiej;
uważa, że ze względu na tę wartość dodaną 
należy zdecydowanie wspierać sektor 
kultury i branżę twórczą z przyszłego 
budżetu UE, ponieważ są one źródłem 
znacznych możliwości gospodarczych;
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Or. it

Poprawka 29
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej; uważa, że ze względu na tę wartość 
dodaną należy zdecydowanie wspierać 
sektor kultury i branżę twórczą z 
przyszłego budżetu UE, ponieważ są one 
źródłem znacznych możliwości 
gospodarczych;

7. zwraca uwagę na fakt, że sektor kultury i 
branża twórcza przyczyniają się do 
zachowania ogromnego europejskiego 
dziedzictwa kultury, sztuki i architektury;
podkreśla, że sektor kultury i branża 
twórcza budzą ogromne zainteresowanie 
turystów zarówno z krajów UE, jak i spoza 
niej; uważa, że ze względu na tę wartość 
dodaną należy zdecydowanie wspierać
sektor kultury, a w szczególności branżę 
twórczą z przyszłego budżetu UE, 
ponieważ są one źródłem znacznych 
możliwości gospodarczych;

Or. lt

Poprawka 30
Justina Vitkauskaite

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i 
regionalne władze mogą odgrywać w tym 
procesie istotną rolę, ponieważ to one są 
często odpowiedzialne za edukację 
przedszkolną i szkoły podstawowe.

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa oraz promowania kształcenia 
artystycznego i kształcenia w zakresie 
kultury poprzez rozwijanie 
zainteresowania pracą i produktami 
branży twórczej na etapie kształcenia 
podstawowego i ponadpodstawowego;
podkreśla, że lokalne i regionalne władze 
mogą odgrywać istotną rolę edukacyjną i 
kulturalną w tym procesie, traktując 
kulturę i kreatywność jako nieodłączny 
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element rozwoju regionalnego i 
miejskiego, ponieważ to one są często 
odpowiedzialne za edukację przedszkolną i 
szkoły podstawowe.

Or. en

Poprawka 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i 
regionalne władze mogą odgrywać w tym 
procesie istotną rolę, ponieważ to one są 
często odpowiedzialne za edukację 
przedszkolną i szkoły podstawowe.

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i 
regionalne władze mogą odgrywać w tym 
procesie istotną rolę, ponieważ to one są 
często odpowiedzialne za edukację 
przedszkolną i szkoły podstawowe; 
apeluje o udzielanie wsparcia studentom 
kierunków artystycznych – poprzez nisko-
lub nieoprocentowane pożyczki, szeroki 
zakres stypendiów i dotacji oraz skrócony 
cykl studiów – w szczególności w 
odniesieniu do programu nauczania 
studiów magisterskich, oraz młodym 
przedsiębiorcom i MŚP w sektorze kultury 
i w sektorze kreatywnym.

Or. bg

Poprawka 32
Oldřich Vlasák

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i 

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i 
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regionalne władze mogą odgrywać w tym 
procesie istotną rolę, ponieważ to one są 
często odpowiedzialne za edukację 
przedszkolną i szkoły podstawowe.

regionalne władze mogą odgrywać w tym 
procesie istotną rolę, ponieważ to one są 
często odpowiedzialne za edukację 
przedszkolną i szkoły podstawowe; 
podkreśla znaczenie nieformalnego 
szkolenia dorosłych w zakresie zdolności 
dostosowawczych do nieustannie 
zmieniającego się rynku pracy;

Or. en

Poprawka 33
Salvatore Caronna

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i
regionalne władze mogą odgrywać w tym 
procesie istotną rolę, ponieważ to one są 
często odpowiedzialne za edukację 
przedszkolną i szkoły podstawowe.

8. podkreśla znaczenie systemów edukacji 
dla promocji kreatywności od wczesnego 
dzieciństwa; podkreśla, że lokalne i 
regionalne władze powinny odgrywać w 
tym procesie istotną rolę, ponieważ to one 
są często odpowiedzialne za edukację 
przedszkolną i szkoły podstawowe.

Or. it


