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Amendamentul 1
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază caracterul transsectorial al 
industriilor culturale și creative și 
importanța globală a acestor industrii 
pentru economia mondială și dezvoltarea 
societății; subliniază faptul că aceste 
sectoare prezintă un important potențial 
local și regional;

1. evidențiază caracterul transsectorial al 
industriilor culturale și creative ca 
instrument de comunicare atractiv și 
importanța globală a acestor industrii 
pentru economia mondială, creșterea 
durabilă, inteligentă și favorabilă 
incluziunii, inovare, antreprenoriat, 
coeziune socială și dezvoltarea societății; 
subliniază faptul că aceste sectoare prezintă 
un important potențial local și regional de 
creștere,reprezentând noi oportunități de 
piață pentru antreprenorii din cadrul 
industriilor culturale și creative și, prin 
urmare, pentru ocuparea forței de muncă 
în sectorul cultural;

Or. en

Amendamentul 2
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. evidențiază caracterul transsectorial al 
industriilor culturale și creative și 
importanța globală a acestor industrii 
pentru economia mondială și dezvoltarea 
societății; subliniază faptul că aceste 
sectoare prezintă un important potențial 
local și regional;

1. evidențiază caracterul transsectorial al 
industriilor culturale și creative și 
importanța globală a acestor industrii 
pentru economia mondială, crearea de 
locuri de muncă și dezvoltarea societății; 
subliniază că faptul că aceste sectoare 
prezintă un important potențial local și 
regional este esențial din punct de vedere 
al unei activități economice de un succes 
răsunător în UE;
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Or. pt

Amendamentul 3
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că rădăcinile creativității se 
află la scară locală, deducând din aceasta 
că industriile culturale și creative necesită 
crearea de rețele, de grupări, de pepiniere 
de întreprinderi și de parteneriate între 
școlile de arte și meserii, universități și 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 4
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că industriile culturale 
și creative ar trebui să facă parte din 
strategiile socioeconomice ale Uniunii 
Europene și din cele naționale; subliniază 
că, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile locale și 
regionale ar trebui încurajate să își includă 
propriile viziuni asupra creativității în 
strategiile pe termen lung și în punerea în 
aplicare a politicilor;

2. subliniază faptul că industriile culturale 
și creative ar trebui să facă parte din 
strategiile socioeconomice ale Uniunii 
Europene și din cele naționale; subliniază 
că, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile locale și 
regionale ar trebui încurajate să își includă 
propriile viziuni asupra creativității în 
strategiile pe termen lung și în punerea în 
aplicare a politicilor; precum și să 
îmbunătățească capacitățile financiare ale 
IMM-urilor cu scopul de a sprijini 
antreprenorii să dezvolte noi modele de 
afaceri pentru industriile culturale și 
creative și să promoveze competențe și 
sectoare creative;
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Amendamentul 5
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că industriile culturale 
și creative ar trebui să facă parte din 
strategiile socioeconomice ale Uniunii 
Europene și din cele naționale; subliniază 
că, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile locale și 
regionale ar trebui încurajate să își
includă propriile viziuni asupra 
creativității în strategiile pe termen lung și 
în punerea în aplicare a politicilor;

2. subliniază faptul că industriile culturale 
și creative ar trebui să facă parte din 
strategiile socioeconomice ale Uniunii 
Europene și din cele naționale; autoritățile 
locale și regionale sunt, de asemenea, 
încurajate, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, să includă sectoarele 
culturale și creative în strategiile 
economice pe termen lung și mediu;

Or. it

Amendamentul 6
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că industriile culturale 
și creative ar trebui să facă parte din 
strategiile socioeconomice ale Uniunii 
Europene și din cele naționale; subliniază 
că, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile locale și 
regionale ar trebui încurajate să își includă 
propriile viziuni asupra creativității în 
strategiile pe termen lung și în punerea în 
aplicare a politicilor;

2. subliniază faptul că industriile culturale 
și creative ar trebui să facă parte din 
strategiile socioeconomice ale Uniunii 
Europene și din cele naționale; subliniază 
necesitatea unei coordonări suplimentare 
a diferitelor politici, inclusiv a politicilor 
industriale, educaționale și inovatoare, a 
politicilor privind turismul și dezvoltarea 
regională, urbană, locală și spațială;
subliniază că, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile locale și 
regionale ar trebui încurajate să își includă 
propriile viziuni asupra creativității în 
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strategiile pe termen lung și în punerea în 
aplicare a politicilor.

Or. en

Amendamentul 7
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că diversitatea culturală în 
Europa are o semnificație-cheie pentru 
acest sector economic, deoarece 
stimulează potențialul creativ;

Or. fr

Amendamentul 8
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că principala problemă cu 
care se confruntă IMM-urile în sectorul 
cultural și cel creativ este în continuare 
lipsa unui acces facil la finanțare;

Or. ro

Amendamentul 9
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)



AM\934394RO.doc 7/20 PE510.549v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că autoritățile locale au un 
rol amplu în ceea ce privește 
infrastructura, strategia și planificarea și 
crearea de rețele;

Or. en

Amendamentul 10
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui utilizate 
finanțările disponibile în temeiul viitorului 
cadru financiar multianual, și anume în 
cadrul FSE și al FEDER, pentru a veni în 
sprijinul consolidării industriilor culturale 
și creative, precum și al capacității 
instituționale și adminstrative existente la 
nivel național, regional și local în materie 
de cooperare cu aceste sectoare;

3. subliniază că ar trebui utilizate 
finanțările disponibile în temeiul viitorului 
cadru financiar multianual, și anume în 
cadrul FSE și al FEDER, pentru a veni în 
sprijinul consolidării industriilor culturale 
și creative, precum și al capacității 
instituționale și administrative existente la 
nivel național, regional și local în materie 
de cooperare cu aceste sectoare care pot 
spori câștigurile economice obținute de pe 
urma industriilor culturale și creative;

Or. en

Amendamentul 11
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui utilizate 
finanțările disponibile în temeiul viitorului 
cadru financiar multianual, și anume în 
cadrul FSE și al FEDER, pentru a veni în 

3. subliniază că ar trebui utilizate 
finanțările disponibile în temeiul FSE și al 
FEDER în viitorul cadru financiar 
multianual pentru a veni în sprijinul 
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sprijinul consolidării industriilor culturale 
și creative, precum și al capacității 
instituționale și adminstrative existente la 
nivel național, regional și local în materie 
de cooperare cu aceste sectoare;

consolidării industriilor culturale și 
creative, precum și al capacității 
instituționale și administrative existente la 
nivel național, regional și local în materie 
de cooperare;

Or. en

Amendamentul 12
Maria do Céu Patrão Neves

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că ar trebui utilizate 
finanțările disponibile în temeiul viitorului 
cadru financiar multianual, și anume în 
cadrul FSE și al FEDER, pentru a veni în 
sprijinul consolidării industriilor culturale 
și creative, precum și al capacității 
instituționale și adminstrative existente la 
nivel național, regional și local în materie 
de cooperare cu aceste sectoare;

3. subliniază că ar trebui utilizate 
finanțările disponibile în temeiul viitorului 
cadru financiar multianual, și anume în 
cadrul FSE și al FEDER, pentru a veni în 
sprijinul consolidării industriilor culturale 
și creative, precum și al capacității 
instituționale și administrative existente la 
nivel național, regional și local în materie 
de cooperare cu aceste sectoare, 
concentrându-se în special asupra 
regiunilor periferice, în care industriile 
culturale și creative sunt mai greu de 
instituit și de dezvoltat, în ciuda faptului 
că populațiile vizate au un potențial 
cultural și creativ imens, tocmai pentru că 
sunt insulare; 

Or. pt

Amendamentul 13
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că 4. atrage atenția asupra faptului că 
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industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare;

industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare; subliniază că impactul TIC 
asupra sectoarelor culturale și creative 
trebuie analizat pentru ca aceste sectoare 
să fie adaptate la noul mediu tehnologic și 
legate de evoluțiile tehnologice;

Or. en

Amendamentul 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare;

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare; solicită crearea unei platforme 
pentru gestionarea ofertelor de locuri de 
muncă și a oportunităților de finanțare în 
sectoarele culturale și creative, cu scopul 
de a sprijini specialiștii, inclusiv la 
începutul carierei lor în aceste domenii;
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Or. bg

Amendamentul 15
Cornelia Ernst

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare;

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; solicită să 
se acorde suficientă atenție grupurilor 
defavorizate în cadrul industriilor 
culturale și creative; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 16
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
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aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare;

aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate și susținute; 
subliniază caracterul insuficient, la toate 
nivelurile, dar îndeosebi la nivel regional și 
local, al culegerii de date statistice din 
aceste sectoare;

Or. en

Amendamentul 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, au capacitatea de a contribui la 
integrarea socială și teritorială; își exprimă 
îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste 
aspecte ale industriilor culturale și creative 
nu sunt suficient analizate; subliniază 
caracterul insuficient, la toate nivelurile, 
dar îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare;

4. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative, ca sursă de 
potențial în ceea ce privește îmbunătățirea 
cantitativă și calitativă a locurilor de 
muncă, în special a activităților 
subcontractate și pe durată determinată 
independente sau atipice, au capacitatea 
de a contribui la integrarea socială și 
teritorială; își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu faptul că aceste aspecte ale 
industriilor culturale și creative nu sunt 
suficient analizate; subliniază caracterul 
insuficient, la toate nivelurile, dar 
îndeosebi la nivel regional și local, al 
culegerii de date statistice din aceste 
sectoare;

Or. ro

Amendamentul 18
Salvatore Caronna

Proiectul de aviz
Punct 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că sectoarele culturale și 
creative pot contribui la remodelarea 
economiilor locale prin încurajarea 
dezvoltării de noi activități economice, 
crearea unor noi locuri de muncă și a 
unor locuri de muncă durabile și prin 
creșterea atractivității orașelor și 
regiunilor europene;

Or. it

Amendamentul 19
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că persoanele, produsele și 
serviciile creative ar trebui să constituie 
baza unei piețe unice europene puternice și 
a unor regiuni cu un grad ridicat de 
dezvoltare; face apel la o mai bună utilizare 
a industriilor culturale și creative pentru 
atragerea de noi investiții și a unor talente 
diversificate în Europa; invită statele 
membre să sprijine modele economice 
adaptate la piața europeană limitată, 
modele care ar permite mobilitatea 
artiștilor și a persoanelor care își 
desfășoară activitatea în industriile 
culturale și creative, și să le ajute să 
depășească obstacolele legate de 
diferențele dintre sistemele fiscale sau 
sociale sau de barierele lingvistice;

5. consideră că persoanele, produsele și 
serviciile creative ar trebui să constituie 
baza unei piețe unice europene puternice și 
a unor regiuni cu un grad ridicat de 
dezvoltare; face apel la o mai bună utilizare 
a industriilor culturale și creative pentru 
atragerea de noi investiții și a unor talente 
diversificate în Europa; invită statele 
membre să stimuleze și să răspândească 
creativitatea în toate sectoarele economiei 
prin servicii care să consolideze inovarea, 
antreprenoriatul; să sprijine modele 
economice adaptate la piața europeană 
limitată, modele care ar permite 
mobilitatea artiștilor și a persoanelor care 
își desfășoară activitatea în industriile 
culturale și creative, și să le ajute să 
depășească obstacolele legate de 
diferențele dintre sistemele fiscale sau 
sociale sau de barierele lingvistice prin 
contribuția adusă la dezvoltarea 
diversității culturale;
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Or. en

Amendamentul 20
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că persoanele, produsele și 
serviciile creative ar trebui să constituie 
baza unei piețe unice europene puternice și 
a unor regiuni cu un grad ridicat de 
dezvoltare; face apel la o mai bună utilizare 
a industriilor culturale și creative pentru 
atragerea de noi investiții și a unor talente 
diversificate în Europa; invită statele 
membre să sprijine modele economice 
adaptate la piața europeană limitată, 
modele care ar permite mobilitatea 
artiștilor și a persoanelor care își 
desfășoară activitatea în industriile 
culturale și creative, și să le ajute să 
depășească obstacolele legate de 
diferențele dintre sistemele fiscale sau 
sociale sau de barierele lingvistice;

5. consideră că persoanele, produsele și 
serviciile creative ar trebui să constituie 
baza unei piețe unice europene puternice și 
a unor regiuni cu un grad ridicat de 
dezvoltare; face apel la o mai bună utilizare 
a industriilor culturale și creative pentru 
atragerea de noi investiții și a unor talente 
diversificate în Europa; invită statele 
membre să adopte măsuri sociale și 
fiscale adecvate cu scopul de a sprijini 
economia creativă; invită statele membre 
să sprijine modele economice adaptate la 
piața europeană, modele care ar permite 
mobilitatea artiștilor și a persoanelor care 
își desfășoară activitatea în industriile 
culturale și creative, și să le ajute să 
depășească obstacolele legate de 
diferențele dintre sistemele fiscale sau 
sociale sau de barierele lingvistice;

Or. en

Amendamentul 21
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că persoanele, produsele și 
serviciile creative ar trebui să constituie 
baza unei piețe unice europene puternice și 
a unor regiuni cu un grad ridicat de 

5. consideră că persoanele, produsele și 
serviciile creative ar trebui să constituie 
baza unei piețe unice europene puternice și 
a unor regiuni cu un grad ridicat de 
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dezvoltare; face apel la o mai bună utilizare 
a industriilor culturale și creative pentru 
atragerea de noi investiții și a unor talente 
diversificate în Europa; invită statele 
membre să sprijine modele economice 
adaptate la piața europeană limitată, 
modele care ar permite mobilitatea 
artiștilor și a persoanelor care își 
desfășoară activitatea în industriile 
culturale și creative, și să le ajute să 
depășească obstacolele legate de 
diferențele dintre sistemele fiscale sau 
sociale sau de barierele lingvistice;

dezvoltare; face apel la o mai bună utilizare 
a industriilor culturale și creative pentru 
atragerea de noi investiții și a unor talente 
diversificate în Europa, luând în 
considerare că sectorul este format 
aproape în întregime din 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii și lucrători care desfășoară o 
activitate independentă; invită statele 
membre și regiunile să inițieze strategii 
care ar permite mobilitatea artiștilor și a 
persoanelor care își desfășoară activitatea 
în industriile culturale și creative, și să le 
ajute să depășească obstacolele precum 
cele legate de diferențele dintre sistemele 
fiscale sau sociale sau de barierele 
lingvistice;

Or. it

Amendamentul 22
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că ar trebui susținute, prin 
crearea de platforme locale și regionale, 
diferitele competențe pe care le stăpânesc 
aceste sectoare, precum și interacțiunea 
dintre creatori și tehnologii;

6. consideră că ar trebui susținute, prin 
crearea de platforme locale și regionale și 
de clustere creative, culturale și 
industriale, diferitele competențe pe care 
le stăpânesc aceste sectoare, precum și 
interacțiunea dintre creatori și tehnologii;

Or. en

Amendamentul 23
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că ar trebui susținute, prin 
crearea de platforme locale și regionale, 
diferitele competențe pe care le stăpânesc 
aceste sectoare, precum și interacțiunea 
dintre creatori și tehnologii;

6. consideră că ar trebui susținute, prin 
crearea de platforme locale și regionale, 
diferitele competențe pe care le stăpânesc 
aceste sectoare, precum și interacțiunea 
dintre creatori și tehnologii, care ar 
stimula sinergiile și ar contribui la 
căutarea unor mecanisme de finanțare a 
creativității și a inovării;

Or. en

Amendamentul 24
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că ar trebui susținute, prin 
crearea de platforme locale și regionale, 
diferitele competențe pe care le stăpânesc 
aceste sectoare, precum și interacțiunea 
dintre creatori și tehnologii;

6. afirmă că ar trebui susținute, prin 
crearea de rețele de cooperare la nivel 
european și de platforme locale și 
regionale, diferitele competențe pe care le 
stăpânesc aceste sectoare, precum și 
interacțiunea dintre creatori și tehnologii 
cu scopul de a promova schimbul de 
cunoștințe și de bune practici comerciale;

Or. pt

Amendamentul 25
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; 
evidențiază deosebitul interes pe care îl 

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; la 
incluziunea socială și la o educație mai 
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prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru turiști, atât pentru cei din UE, cât și 
pentru cei din țări care nu fac parte din 
Uniunea Europeană; consideră că, având 
în vedere această valoare adăugată, 
sectorul cultural și cel creativ ar trebui să 
beneficieze de un sprijin puternic de la 
viitorul buget al Uniunii Europene, 
deoarece oferă importante oportunități 
economice;

bună; evidențiază deosebitul interes pe 
care îl prezintă sectoarele culturale și 
creative pentru turiști, atât pentru cei din 
UE, cât și pentru cei din țări care nu fac 
parte din Uniunea Europeană, precum și 
faptul că aceste sectoare constituie un 
punct de interacțiune între aceștia;

Or. en

Amendamentul 26
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; 
evidențiază deosebitul interes pe care îl 
prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru turiști, atât pentru cei din UE, cât și 
pentru cei din țări care nu fac parte din 
Uniunea Europeană; consideră că, având în 
vedere această valoare adăugată, sectorul 
cultural și cel creativ ar trebui să 
beneficieze de un sprijin puternic de la 
viitorul buget al Uniunii Europene, 
deoarece oferă importante oportunități 
economice;

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; 
evidențiază deosebitul interes pe care îl 
prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru turiști, atât pentru cei din UE, cât și 
pentru cei din țări care nu fac parte din 
Uniunea Europeană; consideră că, având în 
vedere această valoare adăugată, sectorul 
cultural și cel creativ ar trebui consultate la 
elaborarea documentelor de strategie de 
țară pentru perioada 2014-2020 și că ar 
trebui, de asemenea, să beneficieze de un 
sprijin puternic de la viitorul buget al 
Uniunii Europene, deoarece oferă 
importante oportunități economice;

Or. ro

Amendamentul 27
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; 
evidențiază deosebitul interes pe care îl 
prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru turiști, atât pentru cei din UE, cât și 
pentru cei din țări care nu fac parte din 
Uniunea Europeană; consideră că, având în 
vedere această valoare adăugată, sectorul 
cultural și cel creativ ar trebui să 
beneficieze de un sprijin puternic de la 
viitorul buget al Uniunii Europene, 
deoarece oferă importante oportunități 
economice;

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; subliniază 
importanța patrimoniului cultural mobil, 
și anume artefactele ca produs al 
creativității umane de la istoria veche 
până în prezent; evidențiază deosebitul 
interes pe care îl prezintă sectoarele 
culturale și creative pentru turiști, atât 
pentru cei din UE, cât și pentru cei din țări 
care nu fac parte din Uniunea Europeană; 
consideră că, având în vedere această 
valoare adăugată, sectorul cultural și cel 
creativ ar trebui să beneficieze de un sprijin 
puternic de la viitorul buget al Uniunii 
Europene, deoarece oferă importante 
oportunități economice;

Or. en

Amendamentul 28
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; 
evidențiază deosebitul interes pe care îl
prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru turiști, atât pentru cei din UE, cât 
și pentru cei din țări care nu fac parte din 
Uniunea Europeană; consideră că, având 
în vedere această valoare adăugată, 
sectorul cultural și cel creativ ar trebui să 
beneficieze de un sprijin puternic de la 
viitorul buget al Uniunii Europene, 
deoarece oferă importante oportunități 

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea și îmbunătățirea vastului 
patrimoniu artistic, cultural, istoric și 
arhitectural al Europei; evidențiază 
importanța fundamentală pe care o
prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru dezvoltarea și extinderea întregului 
sector turistic al Uniunii Europene; 
consideră că, având în vedere această 
valoare adăugată, sectorul cultural și cel 
creativ ar trebui să beneficieze de un sprijin 
puternic de la viitorul buget al Uniunii 
Europene, deoarece oferă importante 
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economice; oportunități economice;

Or. it

Amendamentul 29
Juozas Imbrasas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; 
evidențiază deosebitul interes pe care îl 
prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru turiști, atât pentru cei din UE, cât și 
pentru cei din țări care nu fac parte din 
Uniunea Europeană; consideră că, având în 
vedere această valoare adăugată, sectorul 
cultural și cel creativ ar trebui să 
beneficieze de un sprijin puternic de la 
viitorul buget al Uniunii Europene, 
deoarece oferă importante oportunități 
economice;

7. atrage atenția asupra faptului că 
industriile culturale și creative contribuie la 
conservarea vastului patrimoniu cultural, 
istoric și arhitectural al Europei; 
evidențiază deosebitul interes pe care îl 
prezintă sectoarele culturale și creative 
pentru turiști, atât pentru cei din UE, cât și 
pentru cei din țări care nu fac parte din 
Uniunea Europeană; consideră că, având în 
vedere această valoare adăugată, sectorul 
cultural și, în special cel creativ ar trebui să 
beneficieze de un sprijin puternic de la 
viitorul buget al Uniunii Europene, 
deoarece oferă importante oportunități 
economice;

Or. lt

Amendamentul 30
Justina Vitkauskaite

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; subliniază rolul 
important pe care îl pot exercita în acest 
proces autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; și în 
sprijinirea educației artistice și culturale 
prin promovarea unui interes pentru 
muncă și produsele industriilor creative în 
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pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar.

programele de învățământ primar și 
secundar; subliniază rolul important 
educațional și cultural pe care îl pot 
exercita în acest proces de abordare a 
culturii și a creativității ca parte 
integrantă a dezvoltării regionale și 
urbane, autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 
pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar;

Or. en

Amendamentul 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiectul de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; subliniază rolul 
important pe care îl pot exercita în acest 
proces autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 
pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar.

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; subliniază rolul 
important pe care îl pot exercita în acest 
proces autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 
pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar; îndeamnă să se 
acorde sprijin pentru studenții în arte prin 
credite cu dobânzi mici sau fără dobânzi, 
printr-o gamă largă de burse și granturi și 
printr-un ciclu de studii mai scurt, în 
special în ceea ce privește componenta 
predată a programelor de master, precum 
și pentru antreprenorii tineri și IMM-urile 
din sectorul cultural și cel creativ.

Or. bg

Amendamentul 32
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; subliniază rolul 
important pe care îl pot exercita în acest 
proces autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 
pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar.

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; subliniază rolul 
important pe care îl pot exercita în acest 
proces autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 
pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar; subliniază 
importanța formării non-formale pentru 
abilitățile adulților de a se adapta la o 
piață a muncii care evaluează constant.

Or. en

Amendamentul 33
Salvatore Caronna

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; subliniază rolul 
important pe care îl pot exercita în acest 
proces autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 
pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar.

8. evidențiază importanța programelor 
educaționale în promovarea creativității 
încă din primii ani de viață; subliniază rolul 
important pe care ar trebui să îl exercite în 
acest proces autoritățile locale și regionale, 
întrucât acestea poartă adesea răspunderea 
pentru educația copiilor preșcolari și pentru 
învățământul primar.

Or. it


