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Pozmeňujúci návrh 1
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje medzisektorový charakter 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti a ich 
globálnej dôležitosti pre svetové 
hospodárstvo a spoločenský rozvoj;
vyzdvihuje skutočnosť, že tieto sektory 
majú bohatý miestny a regionálny 
potenciál;

1. zdôrazňuje medzisektorový charakter 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti ako 
atraktívneho komunikačného nástroja
a ich globálnej dôležitosti pre svetové 
hospodárstvo, udržateľný, inteligentný
a inkluzívny rast, inovácie, podnikanie, 
sociálnu súdržnosť a spoločenský rozvoj;
vyzdvihuje skutočnosť, že tieto sektory 
majú bohatý miestny a regionálny 
potenciál rastu, ktorý predstavuje nové 
príležitosti pre podnikateľov v odvetviach 
kultúry a tvorivej činnosti, a tak pre 
zamestnanosť v oblasti kultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje medzisektorový charakter 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti a ich 
globálnej dôležitosti pre svetové 
hospodárstvo a spoločenský rozvoj;
vyzdvihuje skutočnosť, že tieto sektory 
majú bohatý miestny a regionálny 
potenciál;

1. zdôrazňuje medzisektorový charakter 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti a ich 
globálnej dôležitosti pre svetové 
hospodárstvo, tvorbu pracovných miest
a spoločenský rozvoj; zdôrazňuje, že
skutočnosť, že tieto sektory majú bohatý 
miestny a regionálny potenciál, je kľúčová 
z hľadiska podnietenia hospodárskej 
činnosti v EÚ;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 3
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 a. konštatuje, že tvorivosť má svoje 
korene na miestnej úrovni; odvetvie 
kultúrnej a tvorivej činnosti preto 
potrebuje, aby sa rozvíjalo vytváranie 
miestnych sietí, zoskupení, 
podnikateľských inkubátorov 
a partnerstiev medzi umeleckými, 
priemyselnými školami a univerzitami 
a podnikmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti by sa mali stať súčasťou 
sociálno-ekonomických stratégií EÚ 
a jednotlivých štátov; prízvukuje, že 
v súlade s zásadou subsidiarity by mali 
miestne a regionálne orgány byť 
povzbudzované k tomu, aby do svojich 
dlhodobých stratégií a výkonu politík 
začleňovali svoje predstavy tvorivej 
činnosti;

2. zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti by sa mali stať súčasťou 
sociálno-ekonomických stratégií EÚ 
a jednotlivých štátov; prízvukuje, že 
v súlade s zásadou subsidiarity by mali 
miestne a regionálne orgány byť 
povzbudzované k tomu, aby do svojich 
dlhodobých stratégií a výkonu politík 
začleňovali svoje predstavy tvorivej 
činnosti; ako aj zvyšovali finančné 
možnosti MSP s cieľom podporovať 
podnikateľov pri rozvíjaní nových 
obchodných modelov pre odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti a pri podpore tvorivých 
zručností a odvetví tvorivej činnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti by sa mali stať súčasťou 
sociálno-ekonomických stratégií EÚ 
a jednotlivých štátov; prízvukuje, že 
v súlade s zásadou subsidiarity by mali
miestne a regionálne orgány byť
povzbudzované k tomu, aby do svojich 
dlhodobých stratégií a výkonu politík
začleňovali svoje predstavy tvorivej 
činnosti;

2. zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti by sa mali stať súčasťou 
sociálno-ekonomických stratégií EÚ 
a jednotlivých štátov; miestne a regionálne 
orgány sú tiež povzbudzované k tomu, aby
v súlade so zásadou subsidiarity
začleňovali odvetvia kultúry a tvorivej 
činnosti do svojich strednodobých a 
dlhodobých hospodárskych stratégií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti by sa mali stať súčasťou 
sociálno-ekonomických stratégií EÚ 
a jednotlivých štátov; prízvukuje, že 
v súlade s zásadou subsidiarity by mali 
miestne a regionálne orgány byť 
povzbudzované k tomu, aby do svojich 
dlhodobých stratégií a výkonu politík 
začleňovali svoje predstavy tvorivej 
činnosti;

2. zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti by sa mali stať súčasťou 
sociálno-ekonomických stratégií EÚ 
a jednotlivých štátov; zdôrazňuje potrebu 
hlbšej koordinácie rôznych politík vrátane 
politík v oblasti priemyslu, 
vzdelávania, inovácií, cestovného ruchu 
a regionálneho, mestského, miestneho 
a územného rozvoja; prízvukuje, že 
v súlade s zásadou subsidiarity by mali 
miestne a regionálne orgány byť 
povzbudzované k tomu, aby do svojich 
dlhodobých stratégií a výkonu politík 
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začleňovali svoje predstavy tvorivej 
činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že kultúrna rozmanitosť 
v Európe má pre toto hospodárske 
odvetvie kľúčový význam, pretože 
podnecuje tvorivý potenciál;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že hlavným problémom, 
s ktorým sa stretávajú MSP v odvetví 
kultúry a tvorivej činnosti, je aj naďalej 
nedostatok ľahkého prístupu 
k financovaniu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 9
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. poukazuje na to, že miestne orgány 
zohrávajú značnú úlohu v súvislosti 
s infraštruktúrou, stratégiou 
a plánovaním a tvorbou sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podčiarkuje, že finančné prostriedky 
dostupné z budúceho viacročného 
finančného rámca, konkrétne v rámci ESF 
a EFRR, by sa mali využiť tak, aby 
pomohli posilniť odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti, ako aj inštitucionálne 
a administratívne kapacity pre prácu s nimi 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni;

3. podčiarkuje, že finančné prostriedky 
dostupné z budúceho viacročného 
finančného rámca, konkrétne v rámci ESF 
a EFRR, by sa mali využiť tak, aby 
pomohli posilniť odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti, ako aj inštitucionálne 
a administratívne kapacity pre prácu s nimi 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, čo môže zvýšiť hospodárske príjmy 
z odvetví kultúry a tvorivej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podčiarkuje, že finančné prostriedky 
dostupné z budúceho viacročného
finančného rámca, konkrétne v rámci
ESF a EFRR, by sa mali využiť tak, aby 
pomohli posilniť odvetvia kultúry 

3. podčiarkuje, že finančné prostriedky 
dostupné z ESF a EFRR v budúcom 
viacročnom finančnom rámci, by sa mali 
využiť tak, aby pomohli posilniť odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti, ako aj 
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a tvorivej činnosti, ako aj inštitucionálne 
a administratívne kapacity pre prácu s nimi 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni;

inštitucionálne a administratívne kapacity 
pre vzájomnú spoluprácu s nimi na
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. podčiarkuje, že finančné prostriedky 
dostupné z budúceho viacročného 
finančného rámca, konkrétne v rámci ESF 
a EFRR, by sa mali využiť tak, aby 
pomohli posilniť odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti, ako aj inštitucionálne 
a administratívne kapacity pre prácu s nimi 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni;

3. podčiarkuje, že finančné prostriedky 
dostupné z budúceho viacročného 
finančného rámca, konkrétne v rámci ESF 
a EFRR, by sa mali využiť tak, aby 
pomohli posilniť odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti, ako aj inštitucionálne 
a administratívne kapacity pre prácu s nimi 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni so zameraním najmä na 
najvzdialenejšie regióny, v ktorých je 
zložitejšie založiť a rozvíjať odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti, napriek 
skutočnosti, že príslušné obyvateľstvo má 
nesmierny kultúrny a tvorivý potenciál 
práve preto, že žije na ostrove;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 13
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
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lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované; zdôrazňuje, 
že zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni;

lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované; zdôrazňuje, 
že zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni; zdôrazňuje, že vplyv IKT na 
odvetvia kultúry a tvorivej činnosti treba 
zanalyzovať, aby sa tieto odvetvia
prispôsobili novému technologickému 
prostrediu a boli prepojené 
s technologickým vývojom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované; zdôrazňuje, 
že zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni;

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované; zdôrazňuje, 
že zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni; požaduje vytvorenie platformy na 
riadenie voľných pracovných miest 
a príležitostí financovania v odvetví 
kultúry a tvorivej činnosti, aby sa 
podporili odborníci, a to aj na začiatku 
kariéry v týchto oblastiach;

Or. bg
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Pozmeňujúci návrh 15
Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované; zdôrazňuje, 
že zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni;

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; požaduje, aby sa v rámci 
odvetví kultúrnej a tvorivej činnosti 
venovala dostatočná pozornosť 
znevýhodneným skupinám; je 
znepokojený tým, že tieto aspekty odvetví 
kultúry a tvorivej činnosti nie sú 
dostatočne analyzované; zdôrazňuje, že 
zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované; zdôrazňuje, 

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované a 
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že zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni;

podporované; zdôrazňuje, že 
zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch 
schopné prispieť k sociálnej a územnej 
integrácii; je znepokojený tým, že tieto 
aspekty odvetví kultúry a tvorivej činnosti 
nie sú dostatočne analyzované; zdôrazňuje, 
že zhromažďovanie štatistických údajov 
v tomto sektore je na všetkých úrovniach 
nedostatočné, pričom najhoršia situácia sa 
zaznamenáva na regionálnej a miestnej 
úrovni;

4. poukazuje na to, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú ako zdroje potenciálu 
z hľadiska vytvárania väčšieho počtu 
lepších pracovných miest v regiónoch, 
najmä čo sa týka subdodávateľských 
nezávislých alebo atypických činností na 
dobu určitú, schopné prispieť k sociálnej 
a územnej integrácii; je znepokojený tým, 
že tieto aspekty odvetví kultúry a tvorivej 
činnosti nie sú dostatočne analyzované;
zdôrazňuje, že zhromažďovanie 
štatistických údajov v tomto sektore je na 
všetkých úrovniach nedostatočné, pričom 
najhoršia situácia sa zaznamenáva na 
regionálnej a miestnej úrovni;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že odvetvia kultúry 
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a tvorivej činnosti môžu pomôcť pretvoriť 
miestne hospodárstva tým, že podnietia 
rozvoj nových hospodárskych činností, 
vytvoria nové pracovné miesta 
a udržateľnú zamestnanosť a zatraktívnia 
európske mestá a regióny;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 19
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. nazdáva sa, že tvoriví ľudia, výrobky 
a služby by mali byť základom silného 
jednotného európskeho trhu a dobre 
rozvinutých regiónov; žiada lepšie využitie 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti na 
prilákanie nových investícií a rôznorodých 
talentov do Európy; vyzýva členské štáty, 
aby podporili obchodné modely 
prispôsobené obmedzenému európskemu 
trhu, čo by umožnilo mobilitu umelcov 
a osôb pracujúcich v odvetviach kultúry 
a tvorivej činnosti a pomohlo im prekonať 
prekážky týkajúce sa rôznych daňových či 
sociálnych systémov alebo jazykové 
bariéry;

5. nazdáva sa, že tvoriví ľudia, výrobky 
a služby by mali byť základom silného 
jednotného európskeho trhu a dobre 
rozvinutých regiónov; žiada lepšie využitie 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti na 
prilákanie nových investícií a rôznorodých 
talentov do Európy; vyzýva členské štáty, 
aby podnecovali a šírili tvorivosť vo 
všetkých sektoroch hospodárstva 
prostredníctvom služieb posilňujúcich 
inovácie a podnikanie, aby podporili 
obchodné modely prispôsobené 
obmedzenému európskemu trhu, čo by 
umožnilo mobilitu umelcov a osôb 
pracujúcich v odvetviach kultúry a tvorivej 
činnosti a pomohlo im prekonať prekážky 
týkajúce sa rôznych daňových či 
sociálnych systémov alebo jazykové 
bariéry tým, že sa prispeje k rozvoju 
kultúrnej rozmanitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Oldřich Vlasák
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. nazdáva sa, že tvoriví ľudia, výrobky 
a služby by mali byť základom silného 
jednotného európskeho trhu a dobre 
rozvinutých regiónov; žiada lepšie využitie 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti na 
prilákanie nových investícií a rôznorodých 
talentov do Európy; vyzýva členské štáty, 
aby podporili obchodné modely 
prispôsobené obmedzenému európskemu 
trhu, čo by umožnilo mobilitu umelcov 
a osôb pracujúcich v odvetviach kultúry 
a tvorivej činnosti a pomohlo im prekonať 
prekážky týkajúce sa rôznych daňových či 
sociálnych systémov alebo jazykové 
bariéry;

5. nazdáva sa, že tvoriví ľudia, výrobky 
a služby by mali byť základom silného 
jednotného európskeho trhu a dobre 
rozvinutých regiónov; žiada lepšie využitie 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti na 
prilákanie nových investícií a rôznorodých 
talentov do Európy; vyzýva členské štáty, 
aby prijali primerané sociálne a daňové 
opatrenia na podporu tvorivého 
hospodárstva; vyzýva členské štáty, aby
podporili obchodné modely prispôsobené 
európskemu trhu, čo by umožnilo mobilitu 
umelcov a osôb pracujúcich v odvetviach 
kultúry a tvorivej činnosti a pomohlo im 
prekonať prekážky týkajúce sa rôznych 
daňových či sociálnych systémov alebo 
jazykové bariéry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. nazdáva sa, že tvoriví ľudia, výrobky 
a služby by mali byť základom silného 
jednotného európskeho trhu a dobre 
rozvinutých regiónov; žiada lepšie využitie 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti na 
prilákanie nových investícií a rôznorodých 
talentov do Európy; vyzýva členské štáty, 
aby podporili obchodné modely 
prispôsobené obmedzenému európskemu 
trhu, čo by umožnilo mobilitu umelcov 
a osôb pracujúcich v odvetviach kultúry 
a tvorivej činnosti a pomohlo im prekonať 

5. nazdáva sa, že tvoriví ľudia, výrobky 
a služby by mali byť základom silného 
jednotného európskeho trhu a dobre 
rozvinutých regiónov; žiada lepšie využitie 
odvetví kultúry a tvorivej činnosti na 
prilákanie nových investícií a rôznorodých 
talentov do Európy s prihliadnutím na 
skutočnosť, že odvetvie je takmer celé 
tvorené mikropodnikmi a malými 
a strednými podnikmi, ako aj SZČO;
vyzýva členské štáty a regióny, aby
realizovali stratégie, ktoré by umožnili
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prekážky týkajúce sa rôznych daňových či 
sociálnych systémov alebo jazykové 
bariéry;

mobilitu umelcov a osôb pracujúcich 
v odvetviach kultúry a tvorivej činnosti 
a pomohli im prekonať prekážky týkajúce 
sa rôznych daňových či sociálnych 
systémov alebo jazykové bariéry;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 22
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. verí, že by sa mali podporovať rozličné 
schopnosti, ktoré sú pre tieto odvetvia 
potrebné, ako aj vzájomné pôsobenie 
medzi tvorcami a technológiami 
vytvorením miestnych a regionálnych
platform;

6. verí, že by sa mali podporovať rozličné 
schopnosti, ktoré sú pre tieto odvetvia 
potrebné, ako aj vzájomné pôsobenie 
medzi tvorcami a technológiami 
vytvorením miestnych a regionálnych
platforiem a tvorivých, kultúrnych 
a priemyselných zoskupení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. verí, že by sa mali podporovať rozličné 
schopnosti, ktoré sú pre tieto odvetvia 
potrebné, ako aj vzájomné pôsobenie 
medzi tvorcami a technológiami 
vytvorením miestnych a regionálnych
platform;

6. verí, že by sa mali podporovať rozličné 
schopnosti, ktoré sú pre tieto odvetvia 
potrebné, ako aj vzájomné pôsobenie 
medzi tvorcami a technológiami 
vytvorením miestnych a regionálnych
platforiem, ktoré by posilňovali súčinnosť 
a pomáhali pri hľadaní mechanizmov 
financovania tvorivej činnosti a inovácií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. verí, že by sa mali podporovať rozličné 
schopnosti, ktoré sú pre tieto odvetvia 
potrebné, ako aj vzájomné pôsobenie 
medzi tvorcami a technológiami 
vytvorením miestnych a regionálnych
platform;

6. domnieva sa, že by sa mali podporovať 
rozličné schopnosti, ktoré sú pre tieto 
odvetvia potrebné, ako aj vzájomné 
pôsobenie medzi tvorcami a technológiami 
vytvorením celoeurópskych sietí 
spolupráce a miestnych a regionálnych
platforiem na podporu výmeny poznatkov 
a osvedčených obchodných postupov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 25
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú veľmi zaujímavé pre 
turistov z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti z budúceho 
rozpočtu EÚ významne podporovať, 
pretože so sebou prinášajú významné 
hospodárske príležitosti;

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; sociálnemu začleňovaniu 
a lepšiemu vzdelávaniu; zdôrazňuje, že 
odvetvia kultúry a tvorivej činnosti sú 
veľmi zaujímavé pre turistov z krajín EÚ, 
ako aj mimo nej, a sú miestom ich 
vzájomného pôsobenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú veľmi zaujímavé pre 
turistov z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti z budúceho 
rozpočtu EÚ významne podporovať, 
pretože so sebou prinášajú významné 
hospodárske príležitosti;

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú veľmi zaujímavé pre 
turistov z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti konzultovať pri 
tvorbe národných strategických 
dokumentov na obdobie rokov 2014 –
2020 a mali by sa tiež  významne 
podporovať z budúceho rozpočtu EÚ, 
pretože so sebou prinášajú významné 
hospodárske príležitosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú veľmi zaujímavé pre 
turistov z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti z budúceho 
rozpočtu EÚ významne podporovať, 
pretože so sebou prinášajú významné 

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje význam hnuteľného 
kultúrneho dedičstva, t.j. artefaktov, ktoré 
sú výsledkom ľudskej tvorivosti od 
dávnych antických dejín až po súčasnosť;  
zdôrazňuje, že odvetvia kultúry a tvorivej 
činnosti sú veľmi zaujímavé pre turistov 
z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
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hospodárske príležitosti; kultúry a tvorivej činnosti z budúceho 
rozpočtu EÚ významne podporovať, 
pretože so sebou prinášajú významné 
hospodárske príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Salvatore Caronna

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú veľmi zaujímavé pre 
turistov z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti z budúceho 
rozpočtu EÚ významne podporovať, 
pretože so sebou prinášajú významné 
hospodárske príležitosti;

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
k zachovaniu a zlepšovaniu obrovského
umeleckého, kultúrneho, historického 
a architektonického dedičstva Európy;
zdôrazňuje, že odvetvia kultúry a tvorivej 
činnosti majú zásadný význam pre rozvoj 
a rozširovanie odvetvia cestovného ruchu 
Európskej únie ako celku; je presvedčený, 
že v súvislosti s touto pridanou hodnotou 
by sa mali odvetvia kultúry a tvorivej 
činnosti z budúceho rozpočtu EÚ 
významne podporovať, pretože so sebou 
prinášajú významné hospodárske 
príležitosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Juozas Imbrasas

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 

7. poukazuje na skutočnosť, že odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti prispievajú 
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k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú veľmi zaujímavé pre 
turistov z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
kultúry a tvorivej činnosti z budúceho 
rozpočtu EÚ významne podporovať, 
pretože so sebou prinášajú významné 
hospodárske príležitosti;

k zachovaniu obrovského kultúrneho, 
historického a architektonického dedičstva 
Európy; zdôrazňuje, že odvetvia kultúry 
a tvorivej činnosti sú veľmi zaujímavé pre 
turistov z krajín EÚ, ako aj mimo nej; je 
presvedčený, že v súvislosti s touto 
pridanou hodnotou by sa mali odvetvia 
kultúry a najmä tvorivej činnosti 
z budúceho rozpočtu EÚ významne 
podporovať, pretože so sebou prinášajú 
významné hospodárske príležitosti;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 30
Justina Vitkauskaite

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania v podporovaní tvorivosti už od 
útleho detstva; zdôrazňuje, že keďže 
miestne a regionálne orgány sú často 
zodpovedné za predškolskú výchovu 
a základné vzdelávanie, môžu v tomto 
procese zohrávať dôležitú úlohu.

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania pri podporovaní tvorivosti už 
od útleho detstva a pri posilňovaní 
umeleckej a kultúrnej výchovy 
a všeobecnejšie pri záujme o prácu 
a produkty kreatívneho priemyslu 
v základnom a stredoškolskom vzdelávaní;
zdôrazňuje, že keďže miestne a regionálne 
orgány sú často zodpovedné za 
predškolskú výchovu a základné 
vzdelávanie, môžu v tomto procese 
zohrávať dôležitú vzdelávaciu a kultúrnu
úlohu pri posudzovaní kultúry a tvorivosti 
ako neoddeliteľnej súčasti regionálneho 
a mestského rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania v podporovaní tvorivosti už od 
útleho detstva; zdôrazňuje, že keďže 
miestne a regionálne orgány sú často 
zodpovedné za predškolskú výchovu 
a základné vzdelávanie, môžu v tomto 
procese zohrávať dôležitú úlohu.

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania v podporovaní tvorivosti už od 
útleho detstva; zdôrazňuje, že keďže 
miestne a regionálne orgány sú často 
zodpovedné za predškolskú výchovu 
a základné vzdelávanie, môžu v tomto 
procese zohrávať dôležitú úlohu; nalieha, 
aby sa poskytla podpora študentom 
umeleckých smerov prostredníctvom 
úverov s nízkym úrokom alebo 
bezúročných úverov, širokého radu 
štipendií a grantov a kratšieho štúdia, 
najmä čo sa týka vyučovaných predmetov 
magisterských programov, a mladým 
podnikateľom a MSP v odvetviach 
kultúry a tvorivých činností.

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 32
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania v podporovaní tvorivosti už od 
útleho detstva; zdôrazňuje, že keďže 
miestne a regionálne orgány sú často 
zodpovedné za predškolskú výchovu 
a základné vzdelávanie, môžu v tomto 
procese zohrávať dôležitú úlohu.

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania v podporovaní tvorivosti už od 
útleho detstva; zdôrazňuje, že keďže 
miestne a regionálne orgány sú často 
zodpovedné za predškolskú výchovu 
a základné vzdelávanie, môžu v tomto 
procese zohrávať dôležitú úlohu;
vyzdvihuje význam neformálnej odbornej 
prípravy pre schopnosti dospelých 
prispôsobiť sa neustále meniacemu sa 
pracovnému trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Salvatore Caronna
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Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania v podporovaní tvorivosti už od 
útleho detstva; zdôrazňuje, že keďže 
miestne a regionálne orgány sú často 
zodpovedné za predškolskú výchovu 
a základné vzdelávanie, môžu v tomto 
procese zohrávať dôležitú úlohu.

8. zdôrazňuje dôležitosť systémov 
vzdelávania v podporovaní tvorivosti už od 
útleho detstva; zdôrazňuje, že keďže 
miestne a regionálne orgány sú často 
zodpovedné za predškolskú výchovu 
a základné vzdelávanie, mali by v tomto 
procese zohrávať dôležitú úlohu.

Or. it


